
ORGANIZADORES
SANDRA MARA DE O. SOUZA
SANDRO DA SILVA CORDEIRO



ORGANIZADORES
SANDRA MARA
SANDRO CORDEIRO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
Reitora 
Ângela Maria Paiva Cruz 
Vice-Reitor 
José Daniel Diniz Melo

Diretoria Administrativa da EDUFRN
Luis Álvaro Sgadari Passeggi (Diretor)
Wilson Fernandes de Araújo Filho (Diretor Adjunto)
Judithe da Costa Leite Albuquerque (Secretária)

Conselho Editorial

Luis Álvaro Sgadari Passeggi (Presidente)
Alexandre Reche e Silva
Amanda Duarte Gondim
Ana Karla Pessoa Peixoto Bezerra
Anna Cecília Queiroz de Medeiros
Anna Emanuella Nelson dos S. C. da Rocha
Arrailton Araujo de Souza
Carolina Todesco
Christianne Medeiros Cavalcante
Daniel Nelson Maciel
Eduardo Jose Sande e Oliveira dos S. Souza
Euzébia Maria de Pontes Targino Muniz
Francisco Dutra de Macedo Filho
Francisco Welson Lima da Silva
Francisco Wildson Confessor
Gilberto Corso
Glória Regina de Góis Monteiro
Heather Dea Jennings
Jacqueline de Araujo CunhaJorge 
Tarcísio da Rocha Falcão
Juciano de Sousa Lacerda
Julliane Tamara Araújo de Melo
Kamyla Alvares Pinto

Luciene da Silva Santos
Márcia Maria de Cruz Castro
Márcio Zikan Cardoso
Marcos Aurélio Felipe
Maria de Jesus Goncalves
Maria Jalila Vieira de Figueiredo Leite
Marta Maria de Araújo
Mauricio Roberto Campelo de Macedo
Paulo Ricardo Porfírio do Nascimento
Paulo Roberto Medeiros de Azevedo
Regina Simon da Silva
Richardson Naves Leão
Roberval Edson Pinheiro de Lima
Samuel Anderson de Oliveira Lima
Sebastião Faustino Pereira Filho
Sérgio Ricardo Fernandes de Araújo
Sibele Berenice Castella Pergher
Tarciso André Ferreira Velho
Teodora de Araújo Alves
Tercia Maria Souza de Moura Marques
Tiago Rocha Pinto
Veridiano Maia dos Santos
Wilson Fernandes de Araújo Filho

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – SEDIS  

Secretária de Educação a Distância  
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo
Secretária Adjunta de Educação a Distância 
Ione Rodrigues Diniz Morais
Coordenadora de Produção de Materiais Didáticos 
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Coordenadora de Revisão
Maria da Penha Casado Alves
Coordenador Editorial
José Correia Torres Neto
Gestão do Fluxo de Revisão
Rosilene Paiva 

Revisão Linguístico-Textual
Ana Paula da Motta Botelho Gadelha
Antônio Loureiro da Silva Neto
Jéssica Santos de Oliveira
Valnecy Oliveira Corrêa Santos  

Revisão ABNT
Edineide da Silva Marques 
Cristiane Severo da Silva
Melissa Gabriely Fontes

Conselho Técnico-Científico – SEDIS
Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo – SEDIS (Presidente)
Aline de Pinho Dias – SEDIS
André Morais Gurgel – CCSA
Antônio de Pádua dos Santos – CS
Célia Maria de Araújo – SEDIS
Eugênia Maria Dantas – CCHLA
Ione Rodrigues Diniz Morais – SEDIS
Isabel Dillmann Nunes – IMD
Ivan Max Freire de Lacerda – EAJ

Jefferson Fernandes Alves – SEDIS
José Querginaldo Bezerra – CCET
Lilian Giotto Zaros – CB
Marcos Aurélio Felipe – SEDIS
Maria Cristina Leandro de Paiva – CE
Maria da Penha Casado Alves – SEDIS
Nedja Suely Fernandes – CCET
Ricardo Alexsandro de Medeiros Valentim – SEDIS
Sulemi Fabiano Campos – CCHLA
Wicliffe de Andrade Costa – CCHLA

Revisão Tipográfica
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Diagramação
Beatriz Lima da Cruz

Capa
Beatriz Lima da Cruz



Catalogação da publicação na fonte. UFRN/Secretaria de Educação a Distância.

Elaborada por Cristiane Severo da Silva CRB-15/557.

Mídia, infância e prática pedagógica [recurso eletrônico] / Organização: Sandra 
Mara e Sandro Cordeiro. – 1. ed. – Natal : SEDIS-UFRN, 2019.

436 p. : il. 1 PDF

ISBN 978-85-7064-086-4

1. Mídia. 2. Infância. 3. Prática Pedagógica. I. Mara, Sandra. II. Cordeiro, 
Sandro. III. Título.

      CDU 37.373.2
                                                                  M627

Todos os direitos desta edição reservados à EDUFRN – Editora da UFRN
Av. Senador Salgado Filho, 3000 | Campus Universitário

Lagoa Nova | 59.078-970 | Natal/RN | Brasil
e-mail: contato@editora.ufrn.br | www.editora.ufrn.br

Telefone: 84 3342 2221



Uma obra fundamental para 
a promoção da alfabetização 

digital das crianças

Sara Pereira1

O livro que temos diante de nós, trazido à estampa por Sandro 
da Silva Cordeiro e Sandra Mara de Oliveira Souza, não é apenas 
importante, é uma obra urgente. São vários os estudos, por todo 
o mundo, que comprovam o importante papel que os meios 
de comunicação, novos e tradicionais, assumem nas vidas das 
crianças. Apesar da desigualdade, ainda existente em vários 
países, no tocante ao nível do acesso aos meios digitais, hoje a 
exclusão digital é criada não apenas pelo ter ou não ter acesso, 
mas, sobretudo, pelas competências de análise crítica, de 
compreensão e de produção de conteúdos. Não há dúvida que 
os jovens pertencem a uma geração conectada, mas é necessário 
contrariar o mito de que eles e as crianças sabem tudo sobre 
tecnologias. É fundamental oferecê-los oportunidades para 
desenvolverem competências, conhecimentos e ferramentas 
para serem capazes de atuar e de participar como cidadãos 
críticos e informados. Esses saberes e capacidades vão muito 
além do ter acesso e do saber manusear as tecnologias. Por isso, 
é fundamental que as instituições educativas forneçam 
contextos de aprendizagem que permitam às crianças e aos 

1 Professora Associada da Universidade do Minho, Portugal.



jovens o desenvolvimento da sua literacia digital, com o objetivo 
de ajudá-los a comunicar melhor e a participar mais plenamente 
num mundo, crescentemente, conectado e em rede.

As práticas mediáticas e as aprendizagens com os media 
têm, geralmente, pouco lugar no contexto da escola, como se 
fossem dois mundos diferentes e separados. Mas se a escola é um 
lugar de formação para a cidadania e de preparação para a vida 
e se os media fazem parte dessa vida, como podem continuar 
a ser relegados para um plano secundário?

Esta obra e o trabalho de formação que a precedeu e 
inspirou dão-se conta dessa realidade e apresentam-se como um 
contributo fundamental para promover o trabalho em torno da 
Mídia-Educação. A falta de recursos e a escassez de programas 
de formação de professores têm sido apontadas como os prin-
cipais entraves para o desenvolvimento da Mídia-Educação em 
contexto escolar (PEREIRA; PEREIRA; PINTO, 2012)2. Este livro 
é um excelente contributo nesse âmbito, partindo de uma 
ação de formação docente em Mídia-Educação. Nesta obra, são 
expostas várias reflexões de formandos e de formadores, que 
relacionam a teoria com a prática, mostrando como ligar o que 
as crianças fazem fora da escola com o que fazem lá dentro, 
ou seja, mostrando como relacionar aprendizagens informais 
com aprendizagens formais. Constitui-se, por isso, como um 
contributo fundamental para a promoção da alfabetização 
digital das crianças.

Os professores encontram, nesta obra, informações e 
recursos importantes para ajudar as crianças a explorarem 

2 Pereira, S. Pinto, M.; Pereira, L. (2012). Resources for Media Literacy: 
Mediating the Research on Children and Media. [Recursos para la alfabeti-
zación mediática: investigación y propuestas para niños]. Comunicar, v. 39, 
p. 91-99. Disponível em: <https://doi.org/10.3916/C39-2012-02-09>.



e a tirarem proveito dos meios tecnológicos de comunicação, 
que fazem parte do seu dia a dia, mas sobre os quais raramente 
têm oportunidade de pensar e refletir.

Pelo exposto, não há dúvida de que se trata de um livro 
pertinente, atual e urgente, para todos os agentes educativos, 
que consideram a alfabetização digital uma condição de 
cidadania na atual esfera pública. Estão de parabéns os seus 
editores e todos os autores que contribuíram com os seus 
saberes. Que este “convite à ousadia” seja inspirador para 
as práticas pedagógicas dos professores e para promover a 
qualidade de vida das crianças, ao proporcionar-lhes o desen-
volvimento de práticas de consumo e de produção mediática 
mais informadas e críticas.
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APRESENTAÇÃO

“Interrogar a educação e as mídias 
significa, por um jogo de espelhos, 

analisar uma sociedade inteira”.
Jacques Gonnet, 2004. 

No presente momento, é consensual afirmar que as crianças 
encontram-se imersas em ambientes sociais repletos de apelos 
midiáticos e tecnológicos. Esse contato vem ocorrendo cada 
vez mais cedo, principalmente, porque esses aparatos vêm 
sendo utilizados como brinquedos e formas de entretenimento 
infantil. O que se questiona, nesse contexto, são as poten-
cialidades das mídias e tecnologias e a necessidade de uma 
mediação do adulto frente às situações instauradas, no sentido 
de promover um acesso crítico e criativo. 

Conforme aponta Buckingham (2007), discute-se hoje 
sobre os “direitos de mídia das crianças”, bem como sobre a 
urgência de implementação de políticas públicas e práticas 
pedagógicas que aproximem as mídias e as tecnologias da 
infância. A intenção é de assegurar que esse acesso seja iguali-
tário, sinalizando a necessidade de inserirmos tais discussões 
no currículo escolar, que hoje está negligenciado. Ele aponta, 
ainda, a respeito das mudanças de enfoque das pesquisas em 
Mídia-educação, transferindo-se de abordagens voltadas para a 
defensividade, e enveredando-se para os modos de utilização e 
significação das mídias pelas crianças e jovens, encarados como 
protagonistas e produtores culturais. É preciso ter coragem 
para prepará-las a enfrentar e compreender esse mundo digital, 
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tornando-as participativas e engajadas no uso responsável e 
produtivo das mídias.

Desenvolver essa compreensão não é tão simples quando 
possa parecer. Os cursos de formação inicial, principalmente, 
têm secundarizado essa discussão. Quando enxergamos uma luz 
no fim do túnel – presença de componente curricular nos cursos 
de graduação – as discussões caminham por uma perspectiva 
teórica, estéril, desvinculada da prática, pouco contribuindo 
para ampliar o olhar dos futuros professores.

O entendimento desse “direito” passa por uma procura 
solitária e por inclinação dos professores, que buscam na 
pós-graduação o caminho para a obtenção de informações 
sobre a Mídia-educação. Esse cenário precisa ser redesenhado, 
no sentido de garantir aos docentes o aparato teórico-prático 
mínimo para alicerçar o seu fazer.

Motivados pelo panorama já exposto, propomos uma 
ação de extensão em formato de curso de aperfeiçoamento 
denominado “Formação docente, mídias e tecnologias na 
Educação da Infância”, coordenado pelos professores Sandro 
da Silva Cordeiro e Sandra Mara de Oliveira Souza, no ano de 
2016. Esta iniciativa foi desenvolvida pelo Núcleo de Educação 
da Infância e contou com o envolvimento de diferentes 
unidades da Universidade Federal do Rio Grande – UFRN, 
a saber: Centro de Educação, Departamento de Comunicação 
Social e Instituto Metrópole Digital, enquadrando-se como 
uma ação conjunta de formação docente. Teve, ainda, o apoio 
do Programa de Formação Continuada de Profissionais do 
Magistério da Educação (PROFORMAÇÃO), vinculado ao Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2010-2019, o qual 
visa contribuir para a qualidade da Educação Básica, princi-
palmente, no que tange à formação continuada de professores. 
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Outro dado importante é que este projeto de extensão 
também apresentou vinculações com o Programa de Formação 
Continuada do Centro de Educação (PROFOCO), que contribui 
com atividades voltadas para a melhoria da qualidade da 
educação no estado do Rio Grande do Norte e também na UFRN. 

O curso teve como público alvo professores de institui-
ções de ensino públicas e privadas, além de alunos concluintes 
dos cursos de graduação da UFRN. Essa proposta de formação 
apresentou um formato específico, prevendo a existência de 
encontros temáticos, organização e implementação de projetos 
envolvendo as mídias e tecnologias e escritura de artigo rela-
tando a experiência desenvolvida. A proposta apresentava, 
claramente, a relação entre teoria e prática, no sentido de 
permitir a ampliação do olhar dos participantes para as diversas 
possibilidades de aplicação do conhecimento construído.

Nesse sentido, os artigos, presentes nesta publicação, são 
frutos de vivências dos cursistas durante o desenvolvimento 
de seus projetos de intervenção, relatando as suas impressões 
sobre o trabalho realizado e as aprendizagens dos envolvidos e 
dando provas de que é possível concretizar ações significativas, 
envolvendo a Mídia-educação em diferentes contextos sociais. 
A coletânea conta, também, com a contribuição de artigos dos 
formadores, professores que foram convidados a proferir os 
encontros temáticos e que nos brindam com suas pesquisas 
e reflexões a respeito dos assuntos tratados ao longo do curso. 

O livro encontra-se organizado em duas partes. 
Na primeira – Mídia-educação: ref lexões teórico-metodológicas 
– organizamos um bloco de textos relacionados às experiên-
cias de pesquisa e de intervenções educativas voltadas para 
o trabalho com as crianças, dando voz aos professores forma-
dores do curso de aperfeiçoamento. Os artigos elucidam alguns 
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conceitos próprios da área de Mídia-educação, relacionando-os 
com vivências práticas, sistematizadas pelo uso de diferentes 
instrumentos de investigação.

Já na segunda parte – Mídia-educação e prática pedagógica - 
quem toma a palavra são os cursistas, que expressam, por meio 
da linguagem escrita, as suas experiências como professores-
-pesquisadores da Mídia-educação. Esses cursistas, preocupados 
com o desenvolvimento de sequências didáticas, revelam as 
possibilidades de trabalho dentro dos temas discutidos ao longo 
do curso, no que se refere a crianças da Educação Infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental.

Nas experiências relatadas em todos os artigos, fica 
evidenciado o potencial das crianças para se apropriar e produzir 
cultura (PERROTTI, 1982), sendo encaradas como sujeito histó-
rico e social. Fica explícito, também, o protagonismo infantil 
(SARMENTO, 2003) no modo como as ações são direcionadas a 
elas, dando-lhes vez e voz, escutando o seu ponto de vista sobre 
os assuntos tratados nos diversos espaços sociais. É reconhecida 
a sua autonomia no pensar, percebendo que são portadoras de 
um saber próprio da infância. É nessa concepção de criança e de 
infância que as experiências, apresentadas neste estudo, funda-
mentam-se, percebendo esses sujeitos como seres pensantes e 
que muito têm a nos dizer sobre o mundo circundante.

O livro é um convite à ousadia, a desbravar lugares nunca 
antes conquistados, a sair da zona de conforto, a utilizar sem 
reservas a Mídia-educação e seus direcionamentos, a compreender 
a importância da criança enquanto consumidora e produtora 
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de mídia. É também um convite a ressignificar as experiências 
mostradas nesta pesquisa, levando-nos, cada vez mais, a perceber 
que a educação é um lugar com múltiplas possibilidades.

Natal, 20 de outubro de 2017.
Sandro Cordeiro e Sandra Mara de Oliveira Souza.
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MÍDIA-EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO DOCENTE

UMA PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

Sandro da Silva Cordeiro1

Sandra Mara de Oliveira Souza2

Introdução

No atual contexto de globalização, o acesso à informação 
tornou-se facilitado, graças ao surgimento de diferentes 
tecnologias que auxiliam na disseminação de mensagens 
e ideias. Esse contato tem ocorrido cada vez mais cedo, pois 
as crianças nascem imersas em um mundo repleto de dispo-
sitivos eletrônicos, que, por sua vez, trazem uma enxurrada 
de imagens portadoras de mensagens. Nesse contato, essas 
crianças adquirem não apenas informações, mas experimentam 
a dimensão técnica das mídias e tecnologias, fazendo uso, com 
desenvoltura, das ferramentas e equipamentos disponíveis.

Diante do universo infindável de informações dissemi-
nadas, vindas em forma de texto, som ou imagem (às vezes, 

1 Pedagogo, Doutor em Educação pela UFRN, professor do Ensino 
Fundamental do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN. E-mail: 
sandro.ufrn@gmail.com.

2 Jornalista, Doutora em Educação pela UFRN. Atua como roteirista e reali-
zadora audiovisual. E-mail: sandramsouza@gmail.com. 

mailto:sandro.ufrn@gmail.com
mailto:sandramsouza@gmail.com
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todas ao mesmo tempo, conjugando esses três elementos), 
as crianças se deparam com um desafio com o qual ainda não 
sabem como lidar: a capacidade de selecionar, com critérios de 
qualidade, os materiais apresentados. Algo que é corriqueiro 
em nosso cotidiano é vermos crianças portando equipamentos 
eletrônicos, utilizando-os sozinhas sem a presença de alguém 
mais experiente para fazer as devidas mediações. Esse fato tem 
dificultado a compreensão por parte das crianças a respeito do 
papel das mídias e tecnologias na sociedade, obstaculizando, 
assim, enxergá-las para além da função de entretenimento. 
Além disso, ignoram-se os riscos com os quais as crianças 
podem se deparar: acesso a conteúdos inapropriados a sua faixa 
etária, sedentarismo e obesidade, isolamento dos grupos sociais 
reais, distúrbios no sono, etc.

Por outro lado, esse acesso também tem engendrado 
alguns ganhos cognitivos e sociais, gerando estudos que ajudam 
a compreender esse fenômeno da nossa contemporaneidade. 
De acordo com Prensky (2001), os “nativos digitais” configu-
ram-se como uma nova geração de indivíduos que apreciam 
desbravar as novas tecnologias, interessando-se em desvelar 
todos os seus códigos e linguagens, lançando-se na experimen-
tação do uso dos aparatos digitais. Devido ao grande número 
de horas dedicadas ao contato com as tecnologias – jogos de 
computador, internet, smartphones, mensagens instantâneas 
– as crianças acabam desenvolvendo algumas habilidades e 
competências: realizam tarefas simultaneamente, fazem leitura 
via hipertexto, comunicam-se em rede, localizam informações 
em diferentes suportes eletrônicos com facilidade, compre-
endem a sintaxe visual e seus principais elementos, resolvem 
situações-problema de forma individual ou colaborativa, 
citando apenas alguns exemplos.
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No contexto escolar, essa realidade é acompanhada 
por um descompasso: a escola apresenta-se como uma ilha 
distanciada dessa nova configuração. Cada vez mais notamos 
que essa distância se acentua, visto que a escola não reconhece 
a necessidade de mudanças nos modos de pensar a educação 
e as práticas pedagógicas. É preciso repensar o ensino, sinto-
nizando-o com as mídias e tecnologias, de modo a enxergá-las 
como potencializadoras de novas aprendizagens.

É nesse contexto que surge a Mídia-educação, área 
emergente no campo educacional, consolidada a partir da 
década de 1970, que vem despontando como essencial nas 
propostas educativas contemporâneas, pois é encarada como 
item indispensável na construção da cidadania. A sua intenção 
é aliar a possibilidade de educar para/sobre as mídias, com as 
mídias e através das mídias, seguindo uma abordagem crítica, 
instrumental e expressivo-produtiva (FANTIN, 2008).

Assim, o uso crítico e criativo das mídias tornou-se habili-
dade perseguida pela escola, que precisa aliar a formação para o 
desenvolvimento do senso crítico, com a proposição de atividades 
envolvendo a criação de mídia. Essa tarefa suscita a compreensão 
da mídia-educação a partir de suas dimensões indissociáveis: 
ferramenta pedagógica e objeto de estudo (BELLONI, 2001).

Em se tratando da dimensão “ferramenta pedagógica” 
considera-se o uso instrumental das mídias, auxiliando alunos 
e professores no desenvolvimento de atividades do cotidiano 
escolar. Implica em considerarmos sua funcionalidade pautada 
na possibilidade de: registrar e produzir dados; acessar e reco-
lher informações; organizar, produzir e divulgar informações; 
criar, expressar, comunicar e cooperar; colaborar, brincar e 
jogar, dentre outras (FOLQUE, 2011). Nesse sentido, a “ferra-
menta” encontra-se a serviço dos seus usuários, a partir de uma 
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infinidade de atividades que permitem ampliar as capacidades 
de comunicação e produção, lançando mão dos recursos tecno-
lógicos disponíveis.

No que tange à perspectiva “objeto de estudo”, a ênfase 
recai na possibilidade de mergulhar no modo como as mídias 
são constituídas, notando-se a presença marcante da análise 
e da reflexão. O lado “prático” da mídia-educação também 
aparece nessa segunda abordagem, especialmente quando 
relacionada à “produção”. Assim, entram em discussão as 
possibilidades de refletir criticamente sobre as produções midi-
áticas, identificando a função social desses suportes, a história 
subjacente à criação desses recursos, a argumentação acerca 
dos possíveis benefícios e malefícios, dentre outros aspectos 
que suscitem discussões de ordem filosófica. Tal compreensão 
de ordem conceitual recai na necessidade de operacionalizar a 
inserção das mídias e tecnologias nas instituições educativas, 
desencadeando questões referentes à definição de um currículo 
que atenda a esta demanda.

Por outro lado, apesar de reconhecermos a urgência 
na implementação de práticas que considerem os postulados 
da mídia-educação, os cursos de formação de professores – 
as licenciaturas – ainda não atentaram para essa importância. 
Isso fica evidenciado nos currículos dos cursos de graduação, 
cujas propostas carecem de disciplinas que contemplem discus-
sões envolvendo o tripé mídia-tecnologia-prática pedagógica. 

Tomando como exemplo o curso de Pedagogia do Centro 
de Educação (UFRN), ao analisarmos o seu currículo (em fase de 
reformulação), encontramos, apenas, a disciplina “Tecnologia 
e Educação” como única possibilidade de debater sobre mídia 
e tecnologia. O que temos constatado é que somente a referida 
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disciplina não fornece o suporte necessário para compreen-
dermos as relações entre infância, mídias e tecnologias.

A percepção de tal lacuna nos faz pensar na possibilidade 
de articularmos alternativas de qualificação, com vistas a soli-
dificar a formação inicial e continuada de professores. Nesse 
sentido, surge o curso de aperfeiçoamento Formação Docente, 
Mídias e Tecnologias na Educação da Infância, propondo uma 
discussão ampla e diversificada sobre mídia-educação e seus 
desdobramentos para a prática educativa. Neste artigo, apresen-
tamos, em linhas gerais, os fundamentos teórico-metodológicos 
dessa proposta de formação, o formato adotado para o curso e 
algumas considerações finais acerca do trabalho desenvolvido.

Mídia-educação e formação docente: 
uma discussão necessária

Origens do projeto

O projeto Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação 
da Infância encontra-se vinculado ao Centro de Educação, 
ao Núcleo de Educação da Infância (Colégio de Aplicação), 
ao Departamento de Comunicação Social e ao Instituto 
Metrópole Digital (IMD), sistematizando ações que integram 
diferentes setores da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Além disso, constitui-se como parte das ações 
do Programa de Formação Continuada de Profissionais do 
Magistério da Educação (PROFORMAÇÃO), sistematizado pelo 
Centro de Educação, cuja finalidade é oferecer propostas de 
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qualificação para professores da Educação Básica, abarcando 
as modalidades aperfeiçoamento e especialização, na tentativa 
de contribuir para a melhoria do Ensino Básico. O referido 
programa encontra-se vinculado ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) – 2010-2019, que atesta o papel da 
Universidade enquanto lócus de formação inicial e continuada 
de professores. Em linhas gerais, a intenção é de contribuir para 
a elevação da qualidade da Educação Básica. No caso especifico 
do curso de aperfeiçoamento apresentado, o principal objetivo é 
promover ações de formação inicial e continuada envolvendo a 
mídia-educação junto a professores da Educação Básica e licen-
ciandos de cursos de graduação da UFRN3, a partir de situações 
envolvendo a teoria e a prática. Além dessa intencionalidade 
mais abrangente, outras ações foram almejadas com o referido 
curso: sensibilizar os professores participantes e graduandos 
para a importância do emprego das mídias e tecnologias na 
Educação da Infância; promover a troca de experiências sobre 
mídias e tecnologias entre professores participantes e licen-
ciandos e professores mediadores; experimentar situações 
de uso competente, crítico e criativo das mídias e tecnologias 
com as crianças da Educação Básica; promover a reflexão sobre 
a própria prática pedagógica no trato com as mídias e tecnolo-
gias; incentivar a divulgação de experiências exitosas no campo 
das mídias e tecnologias.

A proposição do projeto partiu de uma problemática 
concreta. Recentemente, o NEI realizou uma atualização da sua 

3 De acordo com as normas para cursos de aperfeiçoamento da UFRN, 
é permitido aos alunos dos cursos de graduação a participação em propostas 
de qualificação profissional dessa natureza, desde que estejam cursando 
o 7º período. 
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proposta pedagógica4 em função do alargamento das turmas 
oferecidas. Atualmente, o Núcleo de Educação da Infância 
atende do berçário ao 5º ano do Ensino Fundamental. A partir 
de uma construção coletiva e compartilhada, a equipe decidiu 
inserir, como campo de experiência/componente curricular 
obrigatório, a Mídia-educação, considerando as necessidades 
formativas das crianças nesse âmbito.

A iniciativa partiu de alguns professores da equipe que 
enxergaram a necessidade de discutir questões específicas dessa 
área com as crianças, buscando instrumentalizá-las para uma 
visão crítica, criativa e reflexiva sobre as mídias e tecnologias. 
Inicialmente, pensou-se na possibilidade de inserir a Mídia-
educação como “tema transversal”. Entretanto, constatamos 
que, tratando-a como componente obrigatório, tais discussões 
estariam, de fato, asseguradas no dia a dia escolar.

Durante o período de reformulação da proposta peda-
gógica do NEI, uma equipe de professores5 se encarregou da 
elaboração das diretrizes que norteariam o trabalho com a 
mídia-educação na instituição, a partir de três eixos comple-
mentares: o que é aprender-ensinar mídia-educação; como 
aprender-ensinar mídia-educação; o que aprender-ensinar 
em mídia-educação. A proposta apresenta, ainda, uma divisão 
por eixos6: Mídia, Tecnologia e Comunicação; Cinema, Rádio, 

4 A proposta encontra-se na sua etapa final de revisão.

5 Participaram dessa equipe de sistematização os professores Andréa Morais 
Diniz, Danielle Medeiros de Souza, Maria da Conceição Oliveira de Andrade, 
Milene dos Santos Figueiredo, Patrícia Lucia Galvão e Sandro da Silva Cordeiro. 

6 Esses eixos auxiliam os professores na construção dos Temas de Pesquisa. 
Ao escolherem o assunto a ser pesquisado, é possível recorrer à proposta 
pedagógica de mídia-educação e tentar enxergar quais as contribuições que 
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Televisão, Internet/Computador; Novas Mídias Eletrônicas; Mídia 
e Novas Formas de Leitura. A proposta apresenta como aporte 
teórico as ideias de Aguaded (2014), Belloni (2000), Buckingham 
(2005), Fantin (2008), Gonnet (2001), Kellner (2001), Sarmento 
(2001), Orosco Gomez (1996), Perroti (1985), dentre outros autores.

Nesse sentido, a proposta lança como sustentáculo a ideia 
do aprender e do ensinar como ações inseparáveis que juntas 
conseguem articular ações educativas que contribuem para a 
inserção das mídias na educação.

Até o momento, alguns professores do NEI têm experimen-
tado o desenvolvimento de experiências exitosas nesse campo, 
seja por terem realizado estudos na pós-graduação contem-
plando as mídias e tecnologias em suas teses e dissertações, 
seja por interesse pessoal na área. Por outro lado, em diferentes 
situações, constatamos ainda que grande parte dos docentes 
apresenta dificuldades para implementar ações educativas que 
contemplem a mídia-educação. Quando o contato acontece, fica 
restrito ao uso instrumental das mídias e tecnologias. Em outros 
casos, a implementação de práticas de mídia-educação acontece 
de forma “inconsciente”, sem que o professor localize e/ou 
reconheça a proposta empreendida7. Essa constatação gerou a 
necessidade de pensarmos em alternativas de qualificação para 

esse campo de experiência/componente curricular pode fornecer ao estudo 
em evidência. 

7 Essas constatações foram levantadas a partir de situações coletivas 
(socialização da proposta pedagógica de mídia-educação, ou em momentos 
nos quais as discussões apontam para essa área), ou mesmo mediante nossa 
experiência na coordenação pedagógica da escola, quando precisávamos 
orientar os professores nos planejamentos quinzenais. Notamos muitas 
dúvidas, especialmente no que diz respeito a articulação da mídia-educação 
com os Temas de Pesquisa. 
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os professores, habilitando-os para o exercício competente, 
crítico e criativo das mídias em solo educativo.

Além disso, a perspectiva metodológica desenvolvida pelo 
NEI – Temas de Pesquisa – favorece a possibilidade de articular 
as diferentes áreas do currículo, permitindo a abordagem das 
mídias e tecnologias, seja como ferramenta para auxiliar na 
abordagem dos diferentes aspectos do estudo empreendido, seja 
para analisar e produzir mídias junto com as crianças. Portanto, 
o projeto de extensão em destaque intentou contribuir para 
o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras no 
campo da mídia-educação.

Embora o projeto tenha sido pensado inicialmente para 
atender a uma demanda interna – professores do NEI – ele 
foi aberto para qualquer interessado em discutir/aprender 
a respeito da temática em questão. Portanto, tivemos como 
cursistas professores do NEI, professores de escolas da rede 
pública e privada de ensino e alunos de graduação da UFRN.

Características do curso de aperfeiçoamento

O projeto de extensão apresentou como ponto forte 
a proposição de um curso de aperfeiçoamento – Formação 
Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da Infância – além 
de outras atividades que serão mencionadas posteriormente. 
O curso foi devidamente cadastrado na plataforma SIGAA8, 
oferecendo 35 vagas para os interessados. Os candidatos reali-
zavam a inscrição no sistema a partir do preenchimento de um 

8 Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas.
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formulário básico. Estabelecemos como critério de escolha dos 
candidatos a ordem de inscrição. Tivemos cerca de 200 candi-
datos inscritos. Esse dado nos causou surpresa, mas reforçou 
a ideia de que a temática das mídias e tecnologias na infância 
desperta interesse e o reconhecimento de que é necessário 
investir numa formação que contemple essas discussões. Os 
encontros ocorreram quinzenalmente, sempre às terças-feiras, 
no turno vespertino, das 13h30 às 17h30, perfazendo, ao final 
do curso, uma carga horária de 180 horas, distribuídas entre 
atividades presenciais9 e a distância10.

Em linhas gerais, delimitamos alguns objetivos para o 
referido curso, a saber: sensibilizar os professores participantes 
e graduandos para a importância do emprego das mídias 
e tecnologias na Educação da Infância; promover a troca de 
experiências sobre mídias e tecnologias entre professores parti-
cipantes, licenciandos e professores mediadores; experimentar 
situações de uso competente, crítico e criativo das mídias e 
tecnologias com as crianças da Educação Básica. O curso teve 
a preocupação, desde a sua gênese, com a união entre teoria e 
prática em seu projeto formativo, a partir da proposição de uma 
estrutura específica, a seguir apresentada:

9 Por atividades presenciais, entendemos aquelas em que os cursistas e 
formadores estiveram compartilhando saberes/experiências – encontros 
temáticos; orientações para a produção dos projetos de intervenção e elabo-
ração dos artigos contendo relatos da prática desenvolvida; participação em 
seminário de encerramento.

10 Compreendemos atividades a distância aquelas realizadas em outros 
espaços, como a produção do projeto de intervenção, a realização da inter-
venção propriamente dita, a redação do artigo, a preparação dos slides para 
o seminário e, também, as leituras complementares dos textos fornecidos 
pelos mediadores. 
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Atividade Carga 
horária Período

Encontros Temáticos 32h De maio a 
setembro de 2017

Infância, consumo e mídias
Profª. Dra. Mariângela Momo (CE/UFRN)
Profª. Ms. Milene dos Santos Figueirêdo 
(NEI/CAp/UFRN))

4h maio/2016

Rádio e escola
Profª. Dra. Sandra Mara Souza 
de Oliveira (COMUNICA/UFRN)
Profª Ms. Patrícia Lúcia Galvão da Costa 
(NEI/CAp/UFRN)

4h maio/2016

Fotografia e prática pedagógica
Prof. Alexandre Santos (DECOM/UFRN)
Profª. Dra. Gilvânia Mauricio Dias 
de Pontes (NEI/CAp/UFRN)

4h junho/2016

Cinema e infância
Profª. Dra. Karyne Dias Coutinho  
(CE/UFRN)
Profª Ms. Cibele Lucena de Almeida  
(NEI/CAp/UFRN)

4h junho/2016

Histórias em quadrinhos
Prof. Ms. Milena Larissa Varela 
de Azevedo
Prof. Jaiani Renaide Medeiros  
(NEI/CAp/UFRN)

4h agosto/2016

Informática e internet
Prof. Dr. Dennys Leite Maia (Instituto 
Metrópole Digital/UFRN)
Profº. Ms. Clarice Ferreira Guimarães 
Diógenes (NEI/CAp/UFRN)

4h agosto/2016
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(Continuação)

Jogos digitais
Prof. Dr. Charles Andryê Galvão Madeira 
(Instituto Metrópole Digital/UFRN)
Profª. Esp. Gildene de Lima Fernandes 
(NEI/CAp/UFRN)

4h setembro/2016

Tecnologias na Educação Especial
Prof. Dr. Jefferson Fernandes (CE/UFRN)
Prof. Ms. Elaine Santana de Oliveira 
(NEI/CAp/UFRN)

4h setembro/2016

Elaboração do projeto de intervenção 40h outubro/2016

Prática pedagógica em mídia-educação 20h novembro/2016

Trabalho de conclusão (artigo) 80h novembro/2016 a 
maio/2017

Seminário formação docente, mídias e 
tecnologias na educação da infância 8h junho/2017

Organização do livro (coletânea de artigos)

Obs.: carga horária cumprida pelos 
coordenadores do curso

40h junho a 
outubro/2017

Quadro 1 – Proposta do curso de aperfeiçoamento formação docente, 
mídias e tecnologias na Educação da Infância.
Fonte: Autoria própria.

Dentro da estrutura pensada para o curso de aperfei-
çoamento, a proposta foi iniciada com os Encontros Temáticos, 
que consistiam na proposição de temas de interesse dentro da 
área de Mídia-educação, pensados com o intuito de propor um 
repertório mínimo de saberes/competências para impulsionar 
o desenvolvimento de práticas pedagógicas que pudessem 
contemplar o campo disciplinar mencionado. Como a carga 



MÍDIA-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE  
UMA PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

Sandro da Silva Cordeiro 
Sandra Mara de Oliveira Souza 29

horária para cada sessão era relativamente baixa (4 horas), 
a intenção era de sensibilizar os cursistas para a existência 
das discussões propostas e, assim, tendo como referência esse 
“pontapé inicial”, bem como as leituras complementares forne-
cidas, pudessem se aprofundar no assunto tratado e, assim, 
ampliar seu campo teórico-conceitual em mídia-educação. 

Na escolha do corpo docente para os Encontros Temáticos, 
tivemos a preocupação em convidar professores que pudessem 
contribuir dentro do binômio teoria-prática, no sentido de 
trazerem discussões teóricas atualizadas, as pesquisas em curso 
no momento e também experiências práticas que permitissem 
aos cursistas visualizar a aplicação desses conhecimentos em 
situações educativas com crianças. Foram convidados docentes 
do Centro de Educação, do Departamento de Comunicação 
Social, do Instituto Metrópole Digital e do Núcleo de Educação 
da Infância. Todas essas unidades fazem parte da UFRN.

A etapa seguinte do curso foi a Elaboração de projetos de 
intervenção. Para esse momento, realizamos um encontro espe-
cífico para tratar a respeito do que compreendemos como um 
projeto de intervenção e seus principais fundamentos, mediado 
por uma exposição dialogada. Aproveitamos para abordar as 
etapas que compõem um projeto, solicitando que os cursistas 
escolhessem, dentro do universo de temáticas apresentadas 
durante o curso, aquela que mais gerou identificação. A partir 
dessa escolha, poderiam construir o projeto, direcionando 
ações intencionais voltadas para um grupo de crianças. Alguns 
cursistas já eram professores e solicitamos que aproveitassem 
a sua própria sala de aula para a aplicação das intervenções. 
Aqueles que não estavam ainda na docência, procuraram uma 
escola para desenvolver o trabalho. Propusemos que o projeto 
e sua implementação fossem etapas conduzidas em dupla. 
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Depois dessa exposição dialogada, agendamos outro momento 
para orientação dos cursistas. Como primeira atividade, eles 
ficaram responsáveis por trazer aos coordenadores do curso a 
temática a ser trabalhada, bem como o esboço do projeto, com 
destaque para a sequência didática a ser adotada.

Para concretizar o projeto, chegamos à etapa da Prática 
Pedagógica em Mídia-educação. Nessa fase, os cursistas tiveram 
a oportunidade de experienciar, de forma concreta e objetiva, 
como se realiza um trabalho envolvendo as mídias e tecnologias 
na escola com crianças. De modo geral, foram organizadas inter-
venções com duração entre uma e duas semanas, a depender 
da proposta e das atividades pensadas. Orientamos que 
a intervenção precisava ser registrada por diferentes meios: 
fotografias, gravação em áudio e/ou audiovisual, diário de 
campo, dentre outras formas.

A próxima atividade solicitada foi o registro da expe-
riência. Elegemos a elaboração de um artigo como opção de 
registro, tendo em vista a relevância acadêmica das ações plane-
jadas e também a futura pretensão de compartilhá-las por meio 
de uma publicação. Foi dado um prazo mais alargado para essa 
etapa, compreendendo que a escritura desse tipo de texto requer 
um esforço intelectual maior e mais complexo por parte dos 
envolvidos. Esse processo também contou com a colaboração dos 
coordenadores do curso, que agendaram encontros presenciais 
de orientação. Esse processo teve uma etapa virtual: quando 
os artigos já estavam bem encaminhados, os coordenadores 
fizeram uma leitura do material, a fim de aperfeiçoar o texto.

Como forma de socializar as experiências desenvolvidas, 
propusemos o Seminário Formação Docente, Mídias e Tecnologias 
na Educação da Infância. Organizamos um evento, contando 
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com mesa de abertura11 e, em seguida, comunicações orais, 
nas quais os cursistas puderam apresentar o trabalho desen-
volvido. Com essa etapa, os cursistas tiveram uma dimensão 
mais abrangente do que foi aprendido e incorporado por cada 
dupla, expresso em forma de prática pedagógica/relato de 
experiência. Para esse momento, orientamos que os cursistas 
preparassem um material visual (slides), que pudesse ajudar 
na compreensão da experiência.

A proposta do curso coaduna-se com o entendimento 
do professor enquanto pesquisador da própria prática, 
percebendo no seu fazer cotidiano elementos de investigação 
científica, engendrados a partir da instauração de um processo 
reflexivo. Tardif (2002) considera que a incorporação da ideia 
do “professor reflexivo” pode contribuir com a busca de 
respostas aos problemas educacionais, na medida em que são 
criadas soluções e novas formas de ação. Quando o professor se 
predispõe a sistematizar a sua reflexão, está criando condições 
para torná-la investigativa. Nóvoa (1992) propõe que o professor 
encare a sua realidade educativa como objeto de pesquisa, 
de reflexão e de análise.

Nesse sentido, o curso de aperfeiçoamento intentou 
promover um espaço formativo, no qual os cursistas tivessem 
a oportunidade de vivenciar também o fazer mídia-educação, 
extrapolando o plano das ideias e a discussão oral dos temas 
em pauta nos Encontros Temáticos. E, além disso, propiciar 
uma reflexão sobre o próprio fazer, a partir da escritura 
do artigo, permitindo emergir e rememorar as estratégias 

11 Convidamos para a mesa de abertura os professores Guilherme Augusto 
Lopes e Rachel Silva, ambos vinculados ao Centro de Educação Científica, 
Campus Macaíba/RN, do Instituto Santos Dummont (ISD).



MÍDIA-EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE  
UMA PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

Sandro da Silva Cordeiro 
Sandra Mara de Oliveira Souza 32

didático-pedagógicas sob um olhar mais distanciado, o que 
permitiu uma avaliação mais completa do processo desenvolvido.

O início do percurso: fontes de inspiração 
para a organização do curso 

A importância desse projeto concentra-se na possibili-
dade de unir a formação docente e a prática pedagógica no 
âmbito da mídia-educação, no sentido de contribuir para o 
oferecimento de uma educação da Infância que contribua para 
uma sociedade mais plural, inclusiva e participativa.

Assim, o uso crítico e criativo das mídias tornou-se habili-
dade perseguida pela escola, que precisa aliar a formação para o 
desenvolvimento do senso crítico, com a proposição de atividades 
envolvendo a criação de mídia. Essa tarefa suscita a compreensão 
da mídia-educação a partir da sua dimensão indissociável: ferra-
menta pedagógica e objeto de estudo12 (BELLONI, 2001).

Além dos pressupostos já apresentados, a ideia do curso 
de aperfeiçoamento ancora-se em estudos realizados por 

12 De acordo com Belloni (2001), a dimensão “ferramenta pedagógica” propõe 
o uso instrumental das mídias, auxiliando alunos e professores no desen-
volvimento de atividades do cotidiano escolar. Implica em considerarmos 
sua funcionalidade, pautada na possibilidade de: registrar e produzir dados; 
acessar e recolher informações; criar, expressar, comunicar e cooperar; cola-
borar, brincar e jogar (FOLQUE, 2011). No quesito “objeto de estudo”, a ênfase 
recai na possibilidade de mergulhar no modo como as mídias são constituídas, 
notando-se a presença marcante da análise e da reflexão. Nesse aspecto, 
entram em discussão as possibilidades de refletir criticamente sobre as 
produções midiáticas, identificando a função social e os usos desses suportes, 
a história subjacente à criação desses recursos, a argumentação acerca dos 
possíveis benefícios/malefícios, dentre outros aspectos. 
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Cordeiro (2010), cujos enunciados reconhecem a urgência na 
qualificação dos profissionais da educação para o campo das 
mídias e tecnologias, acreditando na existência de uma possível 
especificidade para essa formação, na medida em que considera 
relevante desvelar o potencial criativo dos professores, o seu 
contexto pessoal e de atuação profissional, as suas vivências 
com as mídias e a capacidade de refletir sobre a sua própria 
prática, encaminhamentos necessários para uma maior apro-
priação acerca da relação entre escola e mídias.

O estudo apontado sinaliza, portanto, a existência de uma 
possível especificidade nos processos de qualificação profis-
sional dentro dessa área, os quais devem considerar alguns 
elementos julgados importantes, tais como o potencial criativo 
do professor; as suas vivências com as mídias, assim como as 
dos discentes; a capacidade de refletir sobre a própria prática. 
A partir dessa experiência, ficou constatado que as propostas 
de formação de professores para as mídias/tecnologias precisa-
riam contemplar, em sua estrutura, momentos que aglutinem 
a teoria e a prática, sob a supervisão de um profissional mais 
experiente da área.

Outra fonte de inspiração foi a participação no curso de 
aperfeiçoamento “Artes na Educação da Infância”, promovido 
pelo CE e NEI entre os anos de 2014 e 2015 (com nova versão em 
2017), que tem como principal objetivo oferecer qualificação 
profissional a professores, coordenadores, diretores de creches e 
pré-escolas e equipes de educação infantil dos sistemas públicos 
de ensino, dentro de uma área do conhecimento desprivilegiada 
no currículo dos cursos de formação inicial: a arte educação.

O curso possui uma proposta bem abrangente e 
contempla, dentre as diversas linguagens artísticas, a fotografia 
e o cinema. Na ocasião, construímos uma proposta de formação 
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que contemplava momentos de discussão teórica (fundamentos) 
e, também, diferentes vivências práticas, em sua maioria passí-
veis de aplicação com o público infantil.

Além das duas contribuições mencionadas, vale ressaltar 
o esforço dos professores do NEI em promover uma aproxi-
mação com a mídia-educação de diferentes formas, tais como: 
criação de blogs com as crianças, passando desde a organização 
da página até o processo de alimentação com informações; 
produção de curtas-metragem (em formato de documentário 
ou com caráter ficcional); constituição de um cineclube para 
as turmas do Ensino Fundamental; colaboração no projeto 
“A hora do código”, em parceria com o IMD/UFRN; organização 
de festival de curtas, prevendo a formação dos professores 
e crianças para o processo de produção de audiovisuais; expe-
rimentação da linguagem radiofônica e organização de uma 
rádio (em fase de implementação); uso frequente do laboratório 
de informática para fins de pesquisa e outros usos de caráter 
técnico (digitação de textos, construção de slides, de planilhas, 
de desenhos, dentre outros), inserção das mídias e tecnologias 
nos Temas de Pesquisa.

Apesar de promovermos diferentes iniciativas, faz-se 
necessário abrir um espaço de divulgação dessas práticas, seja 
por meio de relatos orais, ou mesmo a produção de artigos cien-
tíficos e trabalhos de maior densidade teórica e investigativa 
(dissertações e teses), dentro e fora da instituição, para que elas 
sirvam de referência para outros professores.
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Palavras finais

A experiência do curso de aperfeiçoamento Formação 
docente, mídias e tecnologias na educação da infância propiciou aos 
formadores e coordenadores vivenciar uma experiência-piloto 
de qualificação para o uso crítico, criativo e competente das 
mídias e tecnologias em solo educativo, destinada a professores 
da Educação Básica e estudantes de licenciatura da UFRN. 
O encontro entre cursistas e mediadores colaborou para 
o desenvolvimento de práticas pedagógicas contextualizadas, 
contribuindo para o protagonismo docente no consumo e na 
produção conjunta de mídias na escola.

Ao pensarmos nos produtos gerados pelo curso, perce-
bemos que cada parte do tripé universitário – ensino, pesquisa 
e extensão – foi contemplada. O aspecto “ensino” se beneficiou 
com a oferta de formação para professores participantes, 
licenciandos e, por extensão, crianças da Educação Básica. 
No eixo “pesquisa”, a construção de um repertório de leituras 
no campo das mídias e tecnologias, a sistematização de estraté-
gias didático-pedagógicas, aliada à aplicação de uma sequência 
didática e posterior escritura de relatos reflexivos da prática, 
permitiu aos envolvidos a edificação de um discernimento 
do fazer docente embasado em reflexões teórico-práticas. 
No elemento “extensão”, a oferta de uma proposta de formação 
docente, a proposição de um seminário e a produção de um 
livro asseguraram que as ideias construídas a partir do 
curso fossem disseminadas para outros sujeitos interessados. 
Acrescentamos ainda a possibilidade de divulgar o trabalho 
realizado em eventos científicos. 

A produção do livro Infância, Mídia e Prática Pedagógica 
é fruto desse trabalho, e conta com a participação de todos 
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os sujeitos envolvidos nesse projeto de formação (cursistas, 
formadores e coordenadores do curso).

Durante o percurso, os cursistas foram desafiados a inserir 
as mídias e tecnologias no seu cotidiano escolar, a partir de situa-
ções de leitura, reflexão e experimentação, propiciadas mediante 
a organização de uma proposta de formação com formato espe-
cifico: Encontros Temáticos; Planejamento e implementação 
de projetos de trabalho envolvendo as mídias/tecnologias; 
escritura de relato reflexivo da prática (artigo); comunicação oral 
do relato da experiência (participação em seminário).

A participação no projeto promoveu experiências 
significativas para todos os atores envolvidos. Espera-se que 
sejam difundidas em outros espaços formativos, servindo 
como parâmetro para a proposição de novas vivências ligadas 
às mídias e as tecnologias na Educação da Infância. A imersão 
nos pressupostos teóricos da Mídia-educação, a reflexão sobre 
o que propõe essa área, a vivencia prática com a construção/
implementação de propostas e, ainda, a escrita reflexiva a 
respeito disso, proporcionou uma formação ampla e diversi-
ficada de formação docente, na medida em que os cursistas 
foram assistidos em todos os momentos formativos, encorajados 
a experimentar e se aventurar como proponentes, contribuindo 
para o desenvolvimento de práticas mais dialógicas e autô-
nomas com as mídias e tecnologias na Educação da Infância, 
auxiliando os envolvidos a enfrentarem o desafio de formar 
consumidores e produtores de mídia dentro de um viés mais 
crítico, participativo e cidadão.

A publicação dessa obra enseja a expectativa de que 
as experiências relatadas não fiquem circunscritas ao grupo 
participante. Ambicionamos que sejam difundidas e sirvam, 
senão de referência, ao menos de inspiração para que docentes, 
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professores, gestores e discentes em formação possam esta-
belecer uma relação mais familiar, assim como as crianças 
o têm feito, com a mídia. E que, nessa aproximação, possam 
transcender crenças, permitir-se experimentar e refletir sobre 
práticas sociais tão presentes no momento em que vivemos.
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A 7ª ARTE EM CENA 
O CINEMA COMO TEMA DE PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cibele Lucena de Almeida1

Sandro da Silva Cordeiro2

Tomada 1: situando a relação mídia e escola

Na atualidade, conhecer as mídias tornou-se habilidade 
relevante, principalmente devido à facilidade de acesso à infor-
mação e à necessidade humana de desenvolver uma acuidade 
visual/auditiva. A linguagem não verbal adquire, assim, cada vez 
mais força, demandando a criação de mecanismos de leitura/
interpretação que auxiliem no desvelamento das mensagens.

Nesse sentido, a escola é convocada a se posicionar, 
trazendo para a cena a necessidade de discutir sobre a relação 
mídia-educação. Considera-se o espaço escolar propício a tal 
empreitada, pois é um dos lugares onde ocorre a produção 

1 Pedagoga, Mestre em Educação pela UFRN. Professora da Educação Infantil 
do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN. E-mail: cibelepeda-
goga@gmail.com.

2 Pedagogo, Doutor em Educação pela UFRN. Professor do Ensino 
Fundamental do Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN. E-mail: 
sandro.ufrn@gmail.com.
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de cultura e a incorporação de artefatos culturais e práticas 
sociais (FOLQUE, 2011).

É nesse contexto que encontramos o conceito de “educação 
midiática”, consistindo no processo de ensinar- aprender sobre 
os meios de comunicação, propondo-se a desenvolver a compre-
ensão crítica e a participação ativa dos sujeitos envolvidos 
(crianças e adultos). A educação das mídias encontra-se rela-
cionada ao ensino e à aprendizagem acerca dos meios, com vistas 
a desenvolver as capacidades crítica e criativa das crianças. 
Consequentemente, a “alfabetização midiática” é o resultado 
desse processo, concretizada mediante os conhecimentos 
e competências adquiridas, habilitando meninos e meninas para 
interpretar e valorar com critérios os produtos midiáticos, além 
de tornarem-se produtores de mídia (BUCKINGHAM, 2005).

Sobre o trabalho pedagógico envolvendo as mídias 
no interior das instituições educativas, alguns países vêm 
despontando, tais como Canadá, Inglaterra e França, apre-
sentando propostas curriculares consistentes experenciadas 
há algumas décadas. Já no Brasil, como a área ainda é consi-
derada “emergente”, não dispomos de políticas públicas que 
amparem projetos envolvendo a mídia-educação, ficando a 
cargo de iniciativas isoladas. Em se tratando da sua inserção 
no currículo, encontramos uma diversidade de perspectivas, 
que passeiam pela sua vinculação como “tema transversal”, 
“disciplina autônoma”, núcleos temáticos, dentre outras.

No caso do Núcleo de Educação da Infância (NEI), 
Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), desde a última reformulação da sua proposta 
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pedagógica, optou-se por inserir a referida área no currículo3, 
como forma de assegurar um trabalho mais efetivo e sistemá-
tico com as mídias na escola.

Tanto na Educação Infantil (em seus campos de saberes 
e experiências), como no Ensino Fundamental (mediante os 
componentes curriculares), os estudos de mídia-educação estão 
contemplados, considerando-se o nível de desenvolvimento das 
crianças e as experiências socioculturais das mesmas.

Ainda no que diz respeito à proposta pedagógica do NEI, 
são previstos alguns objetivos para os diferentes grupos etários, 
privilegiando-se não apenas o consumo/leitura dos meios, 
mas a produção de mídia na escola. A partir de um trabalho 
intenso de leituras, escrituras e discussões coletivas, a equipe 
de professores estruturou uma proposta que contempla os 
seguintes eixos: Mídia, tecnologia e comunicação; Cinema, 
jornal, fotografia, rádio, TV/computador; Novas mídias eletrô-
nicas; Mídia e novas formas de leitura.

Para obter um trabalho mais consistente com esse 
componente curricular, a instituição investiu em momentos de 
formação para os professores, como a proposição de projetos 
envolvendo a mídia-educação e engajando toda a equipe 
– Imagens em movimento e protagonismo infantil: a produção de audio-
visuais na educação da infância; o projeto A hora do código, (prevendo 
formações para os professores); oferecimento de um curso de 
aperfeiçoamento intitulado Formação docente, mídias e tecnologias 

3 Inicialmente, pensamos em inserir a mídia-educação como um “tema 
transversal”, de modo a contemplar estudos dessa área quando fosse possível 
dentro do contexto escolar. Com o passar do tempo e a experiência com 
essa área, percebeu-se que a sua implementação extrapolava a dimensão 
transversal, sendo convocada constantemente em nosso fazer docente, 
o que permitiu considerá-la sob outro prisma: campo de saber e experiência/
componente curricular. 



A 7ª ARTE EM CENA 
 O CINEMA COMO TEMA DE PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cibele Lucena de Almeida 
Sandro da Silva Cordeiro 43

na educação da infância para os professores; disponibilização 
para toda a equipe de artigos produzidos pelos professores do 
NEI sobre práticas envolvendo a mídia-educação. Além disso, 
no período em que a equipe estava reelaborando a proposta 
pedagógica, destinamos um momento para socializar e discutir 
a proposta de mídia-educação com todos os professores, para 
que tivessem ciência dos seus enunciados e pudessem, de fato, 
implementar práticas que a incluíssem no currículo.

Com esse investimento, a intenção foi de qualificar o corpo 
docente e contribuir para um uso crítico e criativo das mídias 
em solo educativo. Com o desenvolvimento de um trabalho 
que considera a mídia-educação em seu aporte curricular, 
estamos oferecendo às crianças momentos de reflexão sobre 
o uso instrumental das mídias e, também, a respeito do lugar 
ocupado pelos meios de comunicação na contemporaneidade, 
o que inevitavelmente desencadeia uma discussão acerca dos 
seus usos e funções, da diversidade de leituras possíveis perante 
as informações produzidas/difundidas e a necessidade de criar 
mídias, como forma de compreendê-las em sua integralidade.

Nessa direção, a escola tem avançado consideravelmente, 
tendo desenvolvido experiências significativas no campo 
da produção de audiovisual, na investigação da fotografia 
como objeto de estudo, na construção de programas de rádio, 
no ensino de programação e uso das ferramentas do compu-
tador, dentre outras possibilidades, posicionando a criança 
como protagonista dessas ações. 

Essa proposta curricular para a mídia-educação parte do 
pressuposto de que as crianças produzem cultura e nela são 
transformadas. Fantin (2011) reconhece que pensar na relação 
entre criança e cultura, em nossos dias, implica em entender 
a experiência cultural das crianças. Vivendo em um contexto 
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social repleto de instrumentos e situações que demandam 
conhecimentos específicos (usar o tablet, o celular, o computador; 
ver um filme; tirar fotografias, citando apenas alguns exemplos), 
as crianças estão a todo o momento em sintonia com a cultura, 
acessando-a e, ao mesmo tempo, criando conteúdos culturais, 
como tem ocorrido com frequência por intermédio da utilização 
da plataforma Youtube para a divulgação digital de audiovisuais.

A partir dessa perspectiva, uma infinidade de temáticas 
podem ser abordadas na escola, tendo as mídias e as tecnologias 
como foco do debate. O rádio, a televisão, o cinema, a internet, 
os jogos digitais, dentre tantas outras possibilidades, podem 
ser encarados não apenas como ferramentas pedagógicas, mas 
como objetos de estudo, permitindo discussões profícuas com 
as crianças que convivem em contextos multitela desde o seu 
nascimento.

Neste relato, apresentaremos uma experiência envol-
vendo o estudo do cinema com crianças, a partir da metodologia 
do Tema de Pesquisa4. Para tanto, investimos na compreensão 
do cinema, englobando aspectos históricos, técnicos e analí-
ticos, contemplando, ainda, a produção de um curta-metragem 
de ficção. Para efeitos de organização, faremos uma breve 

4 O Tema de Pesquisa é a opção metodológica construída pelo Núcleo de 
Educação da Infância desde os anos de 1980, caracterizando-se como uma 
abordagem temática de currículo. Suas principais fontes são Madalena Freire 
(Paixão de conhecer o mundo, 1989), Paulo Freire (Pedagogia do oprimido, 
1988) e Sônia Kramer (Com a pré-escola nas mãos, 1990). A sistematização 
do Tema de Pesquisa prevê a existência de três momentos complementares: 
o estudo da realidade (sistematização das questões a serem estudadas), 
a organização do conhecimento (busca de informações/conhecimentos 
a serem construídos) e a aplicação do conhecimento (síntese dos estudos 
a partir de alguma forma de expressão humana) (REGO, 1999).



A 7ª ARTE EM CENA 
 O CINEMA COMO TEMA DE PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cibele Lucena de Almeida 
Sandro da Silva Cordeiro 45

caracterização do grupo de crianças participantes, seguido da 
descrição do trabalho proposto e das considerações finais.

Tomada 2: apresentação dos pequenos cineastas

A turma investigada é composta por 20 crianças, que 
iniciaram o ano na faixa etária entre 5 e 6 anos de idade. O grupo 
é formado por 11 meninas e 9 meninos, dentre os quais duas 
crianças são público alvo da educação especial: uma menina 
apresenta surdez e um menino deficiência física.

Segundo Piaget (1998), estudioso do desenvolvimento 
infantil, nesta etapa da vida humana há o predomínio do estágio 
pré-operatório, no qual o raciocínio da criança é considerado 
intuitivo, porque parte fundamentalmente da sua percepção 
em experiências concretas. Isto é, até os 7 anos a criança ainda 
não possui a capacidade lógica, estabelecendo relações parciais 
da realidade e priorizando o mundo da imaginação.

Nessa perspectiva, observamos que apesar de algumas 
crianças da turma ainda manterem uma conduta egocêntrica, 
centrada em si mesma, a maioria começa a enxergar o outro e 
a considerar o seu ponto de vista. Isso vem ficando claro nos 
nossos momentos de discussão na roda quando as crianças 
pedem a vez para falar algo que aconteceu com outro colega, 
e também, quando sugerem que façamos votações para deci-
dirmos, coletivamente, questões relativas à nossa sala de aula.

O grupo apresenta algumas particularidades que 
chamam a atenção. A apreciação das atividades de movimento 
e a capacidade de realizar atividades simultâneas são traços 
marcantes dessas crianças. Esse fato permite compreendermos 
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as necessidades dessas crianças, “aparentemente” encaradas 
como inquietude e agitação.

 Dessa forma, entendemos que os contextos que colocam 
desafios aos meninos e meninas são potencialmente mais esti-
mulantes para o seu desenvolvimento global e é nesse sentido 
que organizamos o trabalho pedagógico com a referida turma. 

Tomada 3: o cinema como Tema de 
Pesquisa na Educação Infantil

No último bimestre do ano de 2011, nos deparamos com a 
possibilidade de encerrar o ano letivo com um Tema de Pesquisa 
de grande interesse do grupo: o cinema. A iniciativa partiu de 
observações5 do grupo de crianças nas diversas situações do 
cotidiano escolar. Durante as rodas iniciais, especialmente nas 
segundas-feiras, notava-se uma profusão de discursos sobre 
a ida ao cinema, sobre filmes vistos em casa, sobre consumo 
de produtos vinculados a filmes em evidência no momento 
(Os Smurfs, Enrolados, etc.). Dessa forma, percebe-se o grau de 
envolvimento das crianças com as mídias, especialmente com as 
produções cinematográficas, demonstrando grande interesse em 
compartilhar diferentes modos de ver e entender os audiovisuais.

5 O surgimento de um Tema de Pesquisa pode estar vinculado a observações 
das crianças em situações de interação; a proposição do professor, quando 
percebe a necessidade de discutir alguma temática de relevância para 
o grupo; ou mesmo da escolha das próprias crianças, que sinalizam possíveis 
temáticas para estudo coletivo (eleita mediante votação ou outro mecanismo 
de escolha democrática).
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Tornar o cinema como objeto de estudo sociocultural e 
instrumento de aprendizagem, como possibilidade de fruição, 
conhecimento, experiência estética e produção (FANTIN, 
2011), constituiu-se como nossos principais intentos durante o 
desenvolvimento do trabalho com o Tema de Pesquisa cinema. 
Consideramos que o cinema é plural, no sentido de agregar em 
sua constituição a possibilidade de sintetizar numa mesma obra 
a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos 
(NAPOLITANO, 2003), o que exige a proposição de situações 
envolvendo o emprego crítico e criativo dessa mídia.

Assim, para iniciar o nosso estudo e como forma de 
sensibilizar o grupo para o tema, exibimos o filme “Uma noite 
no museu” (título original - Night at the Museum, 2006). Antes da 
exibição, realizamos algumas problematizações, instigando-os 
a partir do título, na tentativa de captar as expectativas das 
crianças, para que lançassem hipóteses sobre o que esperavam 
encontrar nessa produção. Além disso, também informamos 
previamente a respeito da equipe de trabalho do filme, 
bem como a sinopse (síntese da obra).

Durante a exibição, em algumas cenas, chamamos a 
atenção das crianças para que acompanhassem de forma mais 
atenta determinadas situações importantes para a compre-
ensão da trama, direcionando o olhar dos expectadores para 
alguns acontecimentos.

Após a exibição, propomos uma discussão sobre o filme 
buscando identificar os principais elementos constituintes 
dessa obra cinematográfica: diretor, personagens, cenários, 
resgate de falas dos personagens, relação entre cinema e 
vida. As crianças puderam se posicionar na discussão, de 
modo a perceber as intencionalidades do filme, assim como 
relacioná-las a outras situações e contextos. Fantin mostra que 
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é possível conduzir um trabalho de análise fílmica a partir do 
seguinte esquema: contextualização (informações gerais acerca 
da produção); análise e interpretação do filme (destaque de 
pontos mais relevantes, leitura crítica); além do filme (relação 
da produção com outros contextos) (FANTIN, 2011).

Essa mesma atividade é concebida por Buckingham (2005) 
como sendo de “análise textual”, pois busca a apreciação de um 
determinado objeto midiático (geralmente um texto visual), 
a fim de descobrir como é constituído. Ela envolve descrição, 
identificação da parte técnica que envolve o produto, as cono-
tações e associações possíveis do texto e as intertextualidades 
(BUCKINGHAM, 2005).

Houve envolvimento por parte da turma nessa atividade 
de leitura fílmica, na medida em que se sentiram instigados e 
levantaram questionamentos a respeito da produção.

Aproveitamos para anunciar que, no dia seguinte, 
faríamos um passeio ao Museu de Ciências Morfológicas da 
UFRN. Realizamos a visita de estudo6, na intenção de comparar 
o museu real - da UFRN - com o fictício expresso no filme assis-
tido. De forma mais específica, o objetivo era de estabelecer um 
comparativo entre ficção e realidade, percebendo as potencia-
lidades do cinema para criar e propor situações que fogem ao 
nosso cotidiano. De modo geral, as crianças compreenderam 
o objetivo da visitação, sendo possível refletir sobre os dois 

6 Segundo Proença (1990), a visita de estudo é considerada uma estra-
tégia didático-pedagógica que estimula as crianças devido ao seu caráter 
motivador. Ela oportuniza diversificar o trabalho desenvolvido em sala de 
aula, mostrando outros ambientes que podem ser fontes de aprendizagem. 
A autora especifica três finalidades para o uso das visitas de estudo. Um deles 
aproxima-se das nossas intencionalidades: “motivação para a aquisição de 
novos conhecimentos. Nesse caso, a visita será o ponto de partida para um 
estudo mais aprofundado a realizar sobre um tema” (PROENÇA, 1990, p. 137).  



A 7ª ARTE EM CENA 
 O CINEMA COMO TEMA DE PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cibele Lucena de Almeida 
Sandro da Silva Cordeiro 49

museus em questão. Grande parte conseguiu realizar o trânsito 
entre ficção e realidade, percebendo, inclusive, que os filmes 
contam histórias inventadas pelas pessoas, o que nos permitiu 
uma aproximação com os estudos que estavam por vir.

Depois dessa primeira atividade, conversamos com as 
crianças sobre as nossas impressões a respeito das conversas 
observadas, do interesse do grupo por filmes e que, a partir 
dessa percepção, estávamos lançando como sugestão o estudo do 
cinema como Tema de Pesquisa7. De imediato, o grupo abraçou 
a ideia, mostrando-se favorável a abordagem dessa temática.

De acordo com a nossa metodologia, após a definição 
do Tema de Pesquisa, cabe ao professor realizar um momento 
de imersão na temática em voga. Para ampliar o seu olhar, 
o docente recorre a diferentes procedimentos, desde a leitura 
de textos diversos sobre o assunto, passando pela aquisição 
de objetos, ou mesmo a consulta a profissionais que possam 
subsidiar na compreensão mínima acerca do Tema de Pesquisa. 

Esse momento pode ter a duração mínima de 1 semana, 
sendo considerado importante para que o professor tenha 
condições de ajudar as crianças na organização das questões 
da pesquisa. Alguns docentes, inclusive, iniciam uma busca por 
materiais diversos, que podem ajudar numa maior compreensão 
acerca do tema. Essa estratégia permite que ele tenha, inclu-
sive, maior sagacidade nas discussões em torno da temática, 

7  Em nossa abordagem metodológica, é possível chegarmos a um Tema de 
Pesquisa por meio da observação dos discursos e interações das crianças 
em diferentes contextos do espaço escolar. No caso acima mencionado, a 
escolha do tema partiu da observação dos professores sobre uma preferência 
do grupo – o cinema. Ao perceber um determinado interesse, o professor 
lança mão de diversas estratégias de “aquecimento”, com a finalidade de 
introduzir as crianças na temática em evidência e, também, de perceber se 
essa inclinação parte de um desejo imediato que não será levado à frente. 
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no sentido de fazer problematizações instigantes que instaurem 
um processo reflexivo na turma, ampliando as possibilidades 
de estudo. Além disso, durante o Estudo da Realidade (ER), 
o professor tem condições de ajudar o grupo na (re) elabo-
ração das perguntas de pesquisa, traduzindo e materializando 
o pensamento da criança. Em nosso caso, o tempo destinado ao 
mergulho no tema serviu para consultarmos diferentes fontes e 
organizarmos um acervo de livros e objetos que nos ajudaram 
na compreensão sobre o cinema.

Após o tempo de apropriação mínima por parte dos 
professores, considerando o aceite das crianças, iniciamos 
o processo de organização do Tema de Pesquisa, começando 
o Estudo da Realidade (ER) com a coleta de informações sobre 
o que sabiam e o que queriam saber a respeito do assunto em 
evidência. Dessa conversa, extraímos as seguintes falas:
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O que sabemos 
 sobre cinema?

O que queremos saber 
sobre cinema? 

– Tem filme no cinema e no 
cinema tem várias pessoas 
assistindo;

– Tem um monte de filmes legais;

– Lá no cinema tem pipoca, 
refrigerante, balinha e 
bonequinho;

– No cinema tem atores e atrizes; 
– Muitas pessoas fazem filmes – os 
criadores;

Alguns filmes são em 3d – coloca 
os óculos e as coisas ficam bem 
perto de você; 

– É uma tela bem grande que você 
assiste ao filme; 

– Tem filmagem e um negocinho 
perto do teto que mostra o filme; 

– Parece uma televisão e dá para 
ver um monte de coisas; 

– Para ir ao cinema precisa ter 
ingresso e dinheiro;

– Tem muitas cadeiras e as 
pessoas ficam sentadas para 
assistir; 

– A gente fica numa fila para 
esperar o filme começar; 

– Tem filmes que são caros e 
outros mais baratos; 

– Alguns filmes são esgotados 
porque já tem muita gente; – 
Os ingressos esgotam quando 
o filme é muito bom.

Por que o cinema existe? 

– Por que as pessoas vão ao 
cinema? 

–Por que precisa ter dinheiro para 
ir ao cinema? 

– Por que a gente precisa ir ao 
cinema? – Como se faz um filme? 

– Como os atores fazem o filme 
com bonecos (desenhos)? 

– Por que precisa da câmera no 
cinema? – Para que serve aquele 
negocinho do teto do cinema? 

– Por que existe a tela do cinema? 
–Como se fazem os efeitos 
especiais?

– O que fazem as pessoas que 
trabalham no cinema? 

– Por que os atores e atrizes 
ensaiam? 

–Como se faz tão bem a 
maquiagem dos atores e atrizes?

Quadro 1 – Ideias prévias das crianças sobre cinema.
Fonte: Caderno de registro dos professores (2011).
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É importante destacar que mesmo as afirmações lançadas 
pelas crianças, também podem ser transformadas em questões 
de pesquisa. Todas as falas podem ser consideradas perguntas 
a serem investigadas, tendo em vista que algumas delas podem 
apresentar “equívocos8” que precisam se esclarecidos.

Essas indagações contribuíram para a estruturação 
de um quadro programático9, o que permitiu estruturarmos 
o panorama da pesquisa e definirmos o rumo a ser tomado 
durante os estudos.

Partindo do que as crianças já sabiam e considerando o 
que gostariam de aprender sobre o tema cinema, realizamos 
inúmeras atividades significativas, conforme expressa 
a quadro a seguir:

8 Colocamos a palavra entre aspas para destacar a importância da fala da 
criança, que muitas vezes tem aproximação com ideias do senso comum, ou 
seguem uma lógica própria. Cabe à escola, por meio de experiências signifi-
cativas, ampliar o repertório das crianças, fazendo-as compreender o meio 
circundante, embasando-se no conhecimento construído pela humanidade. 

9 O quadro programático é um procedimento adotado pelos professores do 
NEI para sistematizar as falas das crianças, transformando-as em objetivos, 
conteúdos e estratégias/atividades significativas. Ao coletar as contribui-
ções das crianças durante o Estudo da Realidade, o professor registra a 
expressão do pensamento infantil e realiza um exercício de compreender 
o sentido das questões surgidas, fazendo uma aproximação dessas falas com 
o conhecimento científico, empreendendo categorizações (agrupando as 
expressões verbais das crianças por afinidades). Esse quadro deve nortear 
todo o trabalho com o Tema de Pesquisa, sendo um instrumento de registro 
de grande relevância para quem adota essa metodologia. 
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- Exposição dialogada sobre a história do cinema;

- Exibição de audiovisuais com filmes antigos;

- Compreensão do princípio da animação por meio da sequência de 
desenhos;

- Visita de estudos ao Estudio Pixelagogô;

- Entrevista com profissionais da área do cinema/animação; 

- Produção de um curta-metragem de ficção. 

Quadro 2 – Lista de atividades desenvolvidas com o Tema de 
Pesquisa Cinema.
Fonte: Caderno de registro dos professores (2011).

Figura 1 – Referência sobre a história do cinema.
Fonte: Caderno de registro dos professores (2011).
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Figura 2 – Construção de animação.
Fonte: Caderno de registro dos professores (2011).

Figuras 3 e 4 – Visita de estudo a um estudio de animação.
Fonte: Caderno de registro dos professores (2011).

Das atividades elencadas acima, destacamos a última: 
produção de um curta- metragem de ficção. Para iniciar o 
trabalho, precisávamos escolher o texto base, por isso pedimos 
a indicação de um livro10, para transformá-lo em filme.  

10 Nossa intenção era construir uma história coletiva, de caráter ficcional, 
adaptá-la para a linguagem cinematográfica e, assim, construirmos o curta-
-metragem a partir desse texto. Infelizmente, como já se anunciava o final 
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As crianças indicaram diversas obras, considerando o seu 
repertório literário. 

Livros indicados

– O que tem no abc; 

– Desmontando o boto; 

– Chapeuzinho amarelo; 

– Cão chico 7; 

– A escola da tia Maristela; 

– O presente de aniversário; 

– Cachinhos dourados; 

– Quer conhecer meu quintal?

– A bela adormecida; 

– Chapeuzinho vermelho.

Figura 3 – Sugestões das crianças de obras literárias para adaptação.
Fonte: Caderno de registro dos professores (2011).

Para tornar esse momento democrático, sugerimos 
a realização de uma votação. Antes de procedermos com 
a votação, refletimos coletivamente a respeito de possíveis 
critérios para ajudar nessa escolha. Dentre os critérios apre-
sentados, salientamos a necessidade de escolher uma narrativa 
que contemplasse a existência de vários personagens, porque 
possibilitaria a participação de um maior número de crianças 
no curta-metragem.

do ano letivo, tivemos que recorrer a outra estratégia – adoção de uma obra 
literária apreciada pelo grupo. 
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Na votação, a obra escolhida foi o clássico dos Irmãos 
Grimm “A bela adormecida”, com quantidade expressiva de votos. 
Apenas duas crianças demonstraram insatisfação com a escolha, 
mas no final da aula já haviam aceitado a opção do grupo.

Escolhida a história, começamos a delinear o formato do 
curta-metragem, a partir da sequência de montagem de vídeos 
proposta por Orofino (2005) que contempla três momentos: 
pré-produção, produção e edição. Essas etapas ajudam no 
processo de construção do audiovisual, prevendo a escritura 
do roteiro, a divisão de tarefas de acordo com as funções de 
cada participante (figurinista, cenógrafo, atriz/ator, diretor, 
dentre outros), a gravação das cenas e a organização do material 
coletado em forma de imagens. As etapas foram adaptadas às 
intenções do grupo, às limitações de tempo e a logística.

Para iniciar, fizemos uma nova leitura do texto com as 
crianças. Ao rememorarem a história, pedimos que elas come-
çassem a pensar no que seria necessário para a construção do 
audiovisual em termos materiais e recursos humanos.11

Com essa retomada, tivemos condições de organizar 
equipes de trabalho, delegando funções a partir de cada grupo. 
Para a escolha dos atores/atrizes, fizemos votação, porque 
grande parte das crianças desejava ser a Bela Adormecida/
Princesa Aurora. Assim, dividimos a turma nos seguintes grupos: 
atores, figurino e cenário. Distribuídas as funções, os grupos 
começaram a trabalhar para atender as demandas necessárias.

Nos trabalhos, em pequenos grupos, retomávamos 
algumas questões centrais estudadas como, por exemplo: o que 
é mesmo um cenário? Como chama o profissional que trabalha com 

11 Nesse momento, as crianças já possuíam uma noção do conceito de audio-
visual, dos profissionais que trabalham com filme e do que é necessário para 
produzi-lo, tendo em vista os estudos realizados ao longo do Tema de Pesquisa.
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o cenário? Que imagens podemos construir para representar as cenas 
de “A bela adormecida”? O que é o figurino? Como os personagens do 
vídeo devem estar vestidos?

O grupo do cenário tomou como referência a observação 
das ilustrações do livro. Esse grupo optou por construir duas 
grandes telas: uma interna, simbolizando o salão de festas do 
palácio, o quarto da princesa e a torre; outra externa, expres-
sando o castelo visto de fora, com a floresta. A estratégia foi 
fazer um plano do desenho, numa folha de papel A4, a fim 
de exercitar o traçado. Feito esse modelo, partiu-se para a 
ampliação do desenho em cartolinas brancas (grande folha 
contendo 6 cartolinas juntas). Depois dessa ampliação, as 
crianças pintaram os desenhos com tinta guache. 

Figuras 5, 6, 7 e 8 – Confecção do cenário.
Fonte: Arquivo NEI (2011).
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Com o grupo de atores/atrizes, utilizamos a mesma estra-
tégia, indagando acerca do papel dos atores no cinema, assim 
como lançando a tarefa de adaptar12 o texto para a linguagem 
cinematográfica. Fizemos nova leitura do texto, para reavivar 
a memória dos participantes e, também, fazendo as crianças 
perceberem em que partes caberiam as falas. Assim, o texto 
foi sendo reconstruído, inserindo os diálogos dos personagens, 
cada uma pôde contribuir a seu modo: uma complementando 
a ideia da outra, formando um texto coerente e compatível com 
as partes destinadas ao narrador (decidimos, em conjunto, que 
o texto teria espaço para um narrador). O roteiro final para 
o vídeo ficou da seguinte forma:

– Prof.: Como vamos adaptar o livro para o cinema? No cinema, 
o texto é como está no livro? 

– Cr.1: Temos que colocar fala no texto.

12 A transposição da literatura para a linguagem audiovisual é tida como 
uma tarefa complexa. Apesar de guardarem semelhanças estruturais (texto 
literário e texto fílmico), são considerados gêneros distintos, apresentando 
linguagem, objetivos e formatos diferenciados. Em nosso trabalho, consi-
derando a faixa etária do grupo, optamos em demarcar a inserção de falas 
como item necessário para a adaptação, além da inclusão de novas situações 
para a trama. 
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Figura 9 – Leitura do roteiro final.
Fonte: arquivo NEI (2011).

Dentro das tipologias de estratégias de sala de aula para 
a mídia-educação estudadas por Buckingham, a atividade 
acima descrita enquadra-se no formato “tradução”, pois houve 
a intenção de “traduzir” um texto de um meio (literário) para 
outro (cinematográfico). Essa tarefa exige conhecermos, 
ao menos ligeiramente, as principais características de cada 
texto. Buckingham apregoa que o trabalho de tradução capacita 
as crianças para perceberem as possibilidades e limitações dos 
diferentes meios e as trocas de significado quando estes se 
transpõem de um meio para outro (BUCKINGHAM, 2005).

Em se tratando do grupo do figurino, também houve a 
necessidade de reler a história, atentando para as ilustrações do 
livro. Nessa analise, puderam captar algumas pistas a respeito 
das roupas dos personagens. Assim a equipe começou a recolher 
as roupas e fantasias existentes no canto do faz de conta. Depois, 
foram à brinquedoteca e, em seguida, foram a algumas salas da 
escola, na intenção de coletar outras roupas. Assim, montaram 
um acervo considerável para o figurino, podendo selecionar as 
roupas mais adequadas, conforme os papéis dos atores/atrizes. 



A 7ª ARTE EM CENA 
 O CINEMA COMO TEMA DE PESQUISA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cibele Lucena de Almeida 
Sandro da Silva Cordeiro 60

Figuras 10 e 11 – Escolhendo o figurino.
Fonte: Arquivo NEI (2011).

Para complementar os acessórios coletados na escola, 
enviamos um bilhete para as famílias, solicitando que 
ajudassem as crianças na busca por outros itens para compor 
o figurino do curta metragem. 

Outro bilhete também foi preparado para os atores/
atrizes, contendo a adaptação do texto construída pelas 
crianças, com o intuito de memorizarem as falas para a 
gravação no dia seguinte. Todas as atividades elencadas até o 
momento estão contidas no bloco “pré-produção”, implicando 
na preparação dos elementos necessários à filmagem. 

No que tange ao momento das gravações (produção), 
escolhemos a biblioteca da escola para a montagem do cenário, 
devido ao seu espaço físico, assim como pela acústica do 
ambiente (local com poucos ruídos externos). Para a gravação, 
contamos com a participação de dois profissionais da área, 
parentes de uma criança do grupo, que gentilmente aceitaram 
participar dessa experiência. As crianças ficaram bastante 
empolgadas para as gravações, o que permitiu vivenciarem o 
clima de um set de filmagem. 

Durante as gravações, mesmo as crianças que não estavam 
participando como atores, foram convidadas a observar, para 
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que visualizassem o trabalho desenvolvido nos bastidores. Nesse 
sentido, puderam perceber as suas contribuições e compreender 
que um trabalho dessa natureza exige o esforço de vários 
profissionais para que tudo ocorra a contento. Não apenas quem 
aparece de frente para as câmeras, mas quem está atrás dela 
participa ativamente do processo de criação de um audiovisual. 

Segundo Buckingham (2005), a estratégia de “produção” 
gera maior entusiasmo nas crianças, considerando que leitura 
e escritura dos meios devem ser inseparáveis. De modo geral, 
a produção relaciona-se ao trabalho prático, no qual as crianças 
são levadas a construir uma peça midiática com a ajuda do 
professor. É uma atividade complexa que envolve, em alguns 
casos, outras estratégias (em nosso caso, a análise textual, 
a tradução). Objetiva-se que as crianças possam perceber os 
meios como forma de comunicação, utilizando-a de forma 
crítica e responsável, passando da condição de consumidores 
para produtores de mídia.

As cenas foram gravadas/regravadas, conforme a 
interpretação das crianças. Quando sentiam dificuldades, 
os professores as auxiliavam na construção do texto verbal.

Figuras 12 e 13 – Gravação das cenas.
Fonte: arquivo NEI (2011).
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Conforme salientado, a edição (ou pós-produção) ficou 
a cargo dos profissionais que filmaram o curta metragem13. 
Dissemos às crianças que o trabalho de edição consiste na 
escolha das cenas, inserção de músicas, efeitos especiais, ativi-
dades que requerem conhecimentos específicos. De antemão, 
após a captura das imagens, as crianças falaram sobre alguns 
elementos que poderiam aparecer no processo de edição: tipos 
de música para a trilha sonora e os efeitos especiais da varinha 
da fada e da bruxa (sair brilhos).

Em meio às expectativas das crianças para visualizarem 
o filme pronto, anunciamos que a exibição para as turmas da 
escola aconteceria na última semana de aulas do ano e, para 
as famílias, escolhemos o dia da reunião de pais. Para cessar a 
ansiedade do grupo, realizamos a pré-estreia em um final de 
tarde, com direito a pipoca e muita animação. É curioso perceber 
as crianças se enxergando no vídeo, o espanto que demonstram 
e, ao mesmo tempo, admiração e orgulho pelo trabalho reali-
zado. Aqueles que não participaram na condição de ator/atriz, 
sinalizavam os seus feitos (exemplo: os cenários), reconhecen-
do-se como participantes da construção do audiovisual.

13 O ideal teria sido a participação mais efetiva das crianças no processo de 
edição das imagens, para que avaliassem junto aos profissionais as cenas 
coletadas, ajudando a fazer recortes, a selecionar os trechos e a pensar 
formas de organização do audiovisual. Mais uma vez o fator tempo não 
contribuiu e, também, a logística para aproximar as crianças dos profissio-
nais que atuaram no processo de pós-produção. 
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Tomada 4: The end? O filme 
está só começando...

O estudo sobre o Tema de Pesquisa cinema trouxe muitos 
benefícios aos participantes. Em primeiro lugar, destacamos a 
possibilidade de conhecer a linguagem da 7ª arte, a partir dos 
elementos que a constituem, fazendo uma imersão a respeito 
do que é, de como se faz e de quem participa da produção de 
um filme. Nesse processo, foi possível articular o tema central 
– cinema – com diferentes campos de saberes e experiências, 
desde a linguagem oral e escrita, passando pelo conhecimento 
histórico, artístico e cultural presente na temática em evidência. 
Foi possível enxergar o cinema sob diferentes perspectivas, 
extrapolando o viés do consumo/entretenimento, passando 
para uma abordagem relacionada a leitura crítica e produção 
de mídia na escola.

Devido a sua natureza subjetiva, o cinema atua na 
construção de relações que ampliam o conhecimento de si e 
do outro, pois provoca identificações, relações com diferentes 
contextos, suscitando múltiplos significados, o que auxilia no 
entendimento do espaço circundante, suscitando múltiplos 
significados. O que as crianças entendem por cinema? Como se 
apropriam das produções audiovisuais? De que forma conse-
guem interagir diante de situações envolvendo a construção 
de mídia (curta metragem)?

Quando pensamos na produção de mídia em contexto 
escolar, seja um curta metragem ou qualquer outro objeto 
midiático, percebemos uma grande empolgação por parte das 
crianças, que se mobilizam nessa construção coletiva, num 
trabalho que exige dos envolvidos cooperação e parceria.
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Dessa experiência, fica registrada a possibilidade de 
perceberem como o cinema e outras mídias são produzidas, 
das intencionalidades do produtor, dos profissionais envolvidos 
e do que acontece nos bastidores. Ficou notório que o cinema 
é uma grande “fábrica de histórias fictícias”, no sentido de 
servirem para representar ideias por intermédio de imagens 
em movimento. Com esse conhecimento nas mãos, acreditamos 
na possibilidade de iniciarem um processo de desenvolvimento 
de leitura crítica desse meio de comunicação.

Conforme aponta Fantin (2011), um trabalho de mídia-
-educação deve cumprir os seguintes objetivos: educação com 
os meios (utilizando o cinema em contexto de fruição), sobre 
os meios (leitura crítica através da análise e interpretação 
cinematográfica) e através dos meios (produzindo roteiro 
e audiovisual). Seguindo tais pressupostos, pudemos organizar 
situações educativas prevendo momentos de contextualização, 
leitura e produção que, nesta perspectiva, se aproximam dos 
postulados da abordagem triangular proposta por Barbosa 
(1998) para o ensino de arte.

Complementando a ideia apresentada acima, Fantin 
(2011, p. 247) ainda menciona que do trabalho no campo da 
mídia-educação, com ênfase na produção de audiovisuais na 
escola, implica em uma forma de conhecimento, de expressão 
e de comunicação, aglutinando as áreas de educação, comuni-
cação, arte e cultura num mesmo projeto, mediante a instalação 
de processo coletivo e intencional.

Aproveitando esse entendimento, podemos dizer que as 
crianças foram expostas a situações de colaboração, de coope-
ração, com vistas a atingir um objetivo comum: a produção 
do curta metragem. Na construção da narrativa audiovisual 
vivenciada, as atividades foram postas como uma espécie 
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de “engrenagem”, na qual uma ação dependia da outra, para 
que obtivéssemos o produto final. Para se chegar à filmagem das 
cenas, foi preciso adaptar o texto literário para o cinema, cons-
truir os cenários, procurar as roupas (figurino). Na ausência 
de um dos elementos citados, a produção ficaria comprome-
tida. Freinet (1998) considera relevante a ideia de “aprender 
cooperando”, mostrando a importância de propor situações 
educativas que priorizem a divisão de tarefas, organização do 
espaço, unidos em prol de interesses em comum.

O estudo sobre cinema confirma a relevância da inserção, 
desde a mais tenra idade, de propostas envolvendo a mídia-
-educação, pois alguns documentos oficiais, a exemplo da 
Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1989, 
trazem indicativos sobre a relação entre criança e mídia e o 
emprego intencional das mídias em solo educativo. Em seu 
artigo 13, o documento supracitado revela “o direito da criança 
e do adolescente à comunicação”, considerando a liberdade 
de expressão, incluindo a possibilidade de procurar, receber 
e partilhar informações, sejam elas escritas, orais ou impressas. 
Fica explicitada a intenção de propiciar a criança o acesso as 
mídias, tanto na condição de consumidoras como de produ-
toras. Esse direito acaba sendo negligenciado pelas escolas, que 
ainda não atentaram para a garantia dessa conquista. É preciso 
termos essa consciência e inserir a mídia-educação como prio-
ritária em nossas ações educativas.

Por fim, destacamos que a produção de mídias em 
contexto formativo, não prioriza o produto, mas o processo 
vivenciado. Apesar de termos contado com a assessoria de 
profissionais especializados, essa produção poderia ter sido 
realizada de forma mais simplificada, seja utilizando um 
programa de edição de fácil uso, ou mesmo gravando as cenas 
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com uma câmera ou smartphone com recurso de captura de 
imagem, sem a realização de cortes. Fica o convite e o desafio 
aos leitores para se aventurarem na produção de audiovisuais 
com crianças na escola.
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Introdução

Ao longo da história da evolução da humanidade aprendemos 
com auxílio de nossos pares. Saberes nos foram passados e cons-
truídos e reconstruídos ao longo de gerações e com auxílio de 
diferentes tecnologias. As histórias de nossos ancestrais foram, 
por muito tempo, transmitidas em linguagem oral ou regis-
tradas em gravuras, depois passaram a compor livros a partir 
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da linguagem textual. Todas são tecnologias que ajudaram na 
aprendizagem e desenvolvimento humanos e, por consequência, 
permitiram a ampliação de outros saberes. Aprender com os 
outros sempre foi, portanto, uma atividade bastante comum a 
nós e substancial em nosso desenvolvimento e aprendizagem. 
A diferença para a atualidade é a evolução e possibilidades das 
tecnologias que mediaram as trocas.

Com a popularização da internet e a constituição do 
ciberespaço, a perspectiva da aprendizagem colaborativa com 
suporte de mídias digitais tem se mostrado com destaque. 
As tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) 
podem nos servir como fontes de informação, seja pela consulta 
a sites ou interação com outras pessoas mais experientes em 
determinados assuntos. A exploração de ferramentas da web 
2.0, que oportunizam a coautoria de conteúdos na internet, 
tem contribuído para o desenvolvimento de atividades em que 
construímos conceitos, resolvemos problemas e socializamos 
soluções de forma conjunta.

Com isso, ambientes de aprendizagem, significativos 
para a constituição de práticas colaborativas têm sido disse-
minados, permitindo a publicação em diversas mídias - texto, 
imagem, áudio, vídeo – e ampliando as possibilidades de 
representação, compartilhamento e produção colaborativa de 
conhecimento. A Escola deve contemplar experiências em que 
práticas baseadas na colaboração sejam exploradas para que, 
além de diversificar as estratégias de ensino e aprendizagem, 
permitam novas habilidades, novos letramentos, em especial 
o digital, específico do nosso atual contexto rodeado por TDIC 
(ALMEIDA; VALENTE, 2011).

Apesar disso, as experiências de formação docente para o uso 
pedagógico das TDIC ainda são restritas (MAIA; BARRETO, 2012).  
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No contexto da região da capital potiguar, pesquisas de Monteiro 
et al. (2015) e Lima, Lima e Maia (2015) apontam carência na 
formação de professores para uso pedagógico de TDIC. De acordo 
com os estudos, professores ainda dispõem de poucos espaços 
formativos em que as TDIC sejam o fim, do ponto de vista de 
serem recursos didáticos, ou mesmo o meio, considerando-as 
como ferramentas que suportem experiências de aprendizagem. 
Tal cenário dificulta que os docentes se apropriem do manuseio 
das ferramentas digitais e reflitam sobre como incorporá-las 
à sua sala de aula, tornando-as instrumentos de trabalho. 
É preciso que os docentes entendam o aspecto multimidiático 
das TDIC para pensarem em maneiras de desenvolver práticas 
em sala de aula efetivamente inovadoras.

Ademais, uma cultura criativa e colaborativa precisa 
ser desenvolvida e resgatada na escola e na sociedade onde, 
atualmente, se estimula o individualismo (PRETTO; BONILLA, 
2012). Resgatar o potencial da inteligência coletiva (LEVY, 1999), 
no atual contexto sociotecnológico, contribuirá para ampliação 
dos processos de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento 
de cidadãos mais solidários. Experiências colaborativas, seja na 
formação ou na prática docente, contribuem para isso.

Nesse sentido, apresentamos a experiência de formação 
sobre aprendizagem colaborativa apoiada em TDIC desenvolvida 
com professoras que participaram do curso de aperfeiçoamento 
sobre mídias e tecnologias digitais na educação da infância. 
Na ocasião, exploramos atividades com ferramentas digitais que 
oportunizaram práticas colaborativas às cursistas no intuito 
que elas refletissem e replicassem as experiências com seus 
alunos, considerando as especificidades de suas realidades.

O objetivo deste capítulo é descrever e apresentar possi-
bilidades didáticas do Google Drive para atividades colaborativas 
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e multimidiáticas. Como recorte, exploraremos as ferramentas 
Slides, Formulários e Documentos do referido serviço da web 
2.0, explicitando algumas funções e sugerindo atividades em 
sala de aula. Este capítulo está estruturado em, além desta 
introdução, uma seção teórica sobre aprendizagem colabo-
rativa apoiada em TDIC, apresentação das ferramentas do 
Google Drive, finalizando com as considerações finais sobre as 
aprendizagens geradas neste escrito.

2. Aprendizagem colaborativa apoiada em TDIC

Ainda no final do milênio passado, Baranauskas et al. 
(1999) já vislumbravam vantagens e possibilidades pedagógicas 
com a constituição dos sistemas que chamaram de Ambientes 
Socialmente Distribuídos. Além dos usos de software baseados 
em abordagens instrucionistas e construcionistas (PAPERT, 
2008), os autores apresentavam as primeiras experiências peda-
gógicas colaborativas, mediadas pelas TDIC, por meio de listas 
de e-mail, fóruns e ferramentas de coautoria. Naquela época, 
a internet estava surgindo e começando a se popularizar e, por 
isso, ainda eram poucas as experiências pedagógicas de apren-
dizagem colaborativa, bem como as ferramentas disponíveis 
para tal finalidade.

Na atualidade, depois de vinte anos da popularização da 
internet, apesar da presença cada vez maior das TDIC na escola 
e a difusão de ferramentas colaborativas via web, ainda são 
poucas as iniciativas que oportunizem aprendizagem pautadas 
na colaboração entre pessoas com apoio delas. A dificuldade 
nos dias atuais parece ser muito mais pedagógica do que 
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tecnológica. Ainda não há uma cultura digital desenvolvida nas 
escolas e os professores desconhecem as ferramentas e mais 
ainda as possibilidades pedagógicas que delas podem se servir.

Como fatores preponderantes para o desenvolvimento 
dessa nova cultura de uso das TDIC na Escola destacamos dois, 
quais sejam: i) a maneira como os professores têm feito uso dos 
equipamentos que dispõem; e ii) as reais condições de trabalho 
para o desenvolvimento de aprendizagem colaborativa. Além da 
disponibilidade e propriedade sobre as ferramentas, os profes-
sores precisam de condições favoráveis para o planejamento 
e execução de ações didáticas que promovam a reflexão coletiva 
e compartilhada entre os discentes. Estes são movimentos 
fundamentais para a realização de práticas colaborativas com 
vistas à aprendizagem.

Dillenbourg (1999) caracteriza aprendizagem colabora-
tiva por uma situação em que duas ou mais pessoas aprendem 
ou se propõem a aprender juntas. Assim, nesse processo de 
aprendizagem, o produto intelectual produzido é fruto de uma 
ação e interação mútua entre os envolvidos. Cada indivíduo 
possui um aporte de saberes e entendimento da realidade 
analisada que compartilha com outros para a geração de novos 
conhecimentos. A aprendizagem colaborativa parte da premissa 
freiriana de que todos sempre têm algo para aprender e para 
ensinar (FREIRE, 1989) pois é baseada no que os envolvidos 
possuem e podem contribuir com o grupo.

Torres e Irala (2007) salientam que a aprendizagem 
colaborativa tem base em um conjunto de tendências e teorias 
pedagógicas, dentre as quais se destacam a Epistemologia 
Genética, de Piaget, e a Teoria Sociocultural, de Vygotsky. 
Embora o primeiro não dê significativa importância ao aspecto 
social quanto o segundo, Piaget (1973) também o coloca como 
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fator relevante no desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. 
Para Vygotsky (2003), a aprendizagem ocorre do coletivo para 
o individual, atribuindo ao conhecimento fruto das interações 
do aprendiz com seus pares, mediadas por instrumentos de 
linguagem. Dessa maneira, os participantes do processo 
ensinam e aprendem mutuamente a partir de um processo 
interpsíquico para intrapsíquico, que é a introjeção individual.

As trocas entre os participantes são mediadas pela 
linguagem e pelo meio cultural dos envolvidos e possuem um 
valor fundamental para a promoção da aprendizagem. Um 
sujeito com mais expertise, ao colaborar com o colega, aprimora 
suas capacidades cognitivas ao mesmo tempo em que oportu-
niza ao outro aprender e poder, futuramente, realizar dadas 
atividades de forma independente (VYGOTSKY, 2003). Portanto, 
decorre desse conceito o entendimento de que a interação entre 
aprendiz e companheiros mais capazes, mediada por elementos 
da cultura, a qual as TDIC fazem parte, pode levá-lo a usar 
técnicas e conceitos aprendidos durante o esforço colaborativo 
em problemas similares quando for resolvê-los sozinho.

Processos cognitivos individuais não são descartados 
ou ignorados na aprendizagem colaborativa, pois eles vêm à 
tona e são ampliados com outras atividades cognitivas desve-
ladas pela colaboração. A este respeito Dillenbourg (1999, p. 5. 
tradução e grifo nosso) esclarece que:

Sistemas cognitivos individuais não aprendem porque 
são individuais, mas porque executam algumas 
atividades (leitura, construção, predição etc) 
que acionam alguns mecanismos de aprendizagem 
(indução, dedução, compilação etc). Da mesma forma, 
os pares não aprendem porque são dois, mas porque 
executam algumas atividades que desencadeiam 
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mecanismos de aprendizagem específicas. Isso inclui 
as atividades/mecanismos realizadas individualmente, 
uma vez que a cognição do indivíduo não é suprimida 
na interação entre pares. Mas, além disso, a interação 
entre os indivíduos gera atividades extras (expli-
cação, a discordância, a regulação mútua etc) que 
desencadeiam mecanismos cognitivos extras (elici-
tação de conhecimento, internalização, redução de 
carga cognitiva etc).

As atividades extras, como explicação, discordância, 
negociação, características da interação com outras pessoas, 
desenvolvem mecanismos cognitivos específicos que 
contribuem para a formação de conceitos de um indivíduo. 
Ao defender seu ponto de vista para o outro, o indivíduo convoca 
uma série de conhecimentos prévios ou mesmo elaborados na 
experiência colaborativa. Embora não sejam atitudes exclusivas 
da aprendizagem colaborativa, neste contexto, elas são mais 
favoráveis para acontecer.

No que diz respeito à aprendizagem colaborativa, este 
capítulo refere-se àquela que acontece mediada por TDIC. 
Concordamos com Santarosa et al. (1999) que tais ferramentas, 
quando utilizadas para apoiar a aprendizagem colaborativa, 
podem desencadear conflitos cognitivos, não por si mesmas, 
mas por permitirem a interação e interferência de outros 
aprendizes que promoverão o crescimento cognitivo. Nesse 
sentido, não se trata de incluir a tecnologia pela tecnologia, 
mas desenvolver novos espaços e experiências para o ensino e a 
aprendizagem a partir de ferramentas cada vez mais onipre-
sentes em nosso cotidiano.

Autores como Stahl, Koschmann e Suthers (2006) têm 
denominado essa abordagem específica de aprendizagem 
colaborativa como computer-supported collaborative learning 
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(CSCL) e que tem o objetivo de compreender processos de 
aprendizagem mediados pelo computador. Importa ainda 
destacar que a compreensão para computador é mais ampla 
e não restrita ao personal computer (PC), como desktop ou laptop. 
Principalmente nos dias atuais, este conceito se amplia aos 
dispositivos móveis, como tablets e smartphones, bem como 
tantos outros equipamentos computacionais desenvolvidos 
cada vez menores, móveis e ubíquos.

Práticas escolares em que os aprendizes disponham de 
uma variedade de mídias para representar o conhecimento, 
inclusive de forma coautoral, tem potencial para o desenvolvi-
mento de atividades cognitivas. Este é o caso da ferramenta de 
produção e apresentação de slides do Google Drive que oportuniza 
ao usuário trabalhar com texto, imagem, vídeo e outras mídias 
digitais que podem ser organizadas em uma apresentação 
elaborada de forma colaborativa com outras pessoas tanto 
síncrona ou assíncrona. Essa coprodução será fruto das inte-
rações e negociações entre os pares, de acordo com o que cada 
um deseja e tem para contribuir.

Estudos divulgaram práticas colaborativas alinhadas 
à aprendizagem colaborativa com suporte computacional. 
Maia, Carvalho e Castro-Filho (2013) apresentam experiência 
entre professores e alunos em que, depois de explorarem um OA 
que simulava situações do cotidiano que abordava o conceito 
matemático de funções, discutiram sobre o que foi observado 
e aprendido. Santiago e Santos (2014) relatam uma atividade 
com o Google Drive na disciplina Língua Inglesa Instrumental que 
possibilitou o desenvolvimento de habilidades colaborativas, de 
letramento digital e de produção linguística entre os partici-
pantes. Caon e Santos (2015) divulgaram interações em grupos 
de alunos no WhatsApp para desenvolvimento de atividades de 
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matemática em que eram socializadas informações, curiosi-
dades, dúvidas e estratégias de resolução de problemas por 
meio de imagens, texto e vídeos. Nascimento e Castro-Filho 
(2015) apresentam contribuições do Google Maps como recurso 
educativo digital em que alunos e professores investigaram 
sobre espécies de plantas da região da escola e registraram em 
um mapa colaborativo com uso de diferentes mídias. Maia (2013) 
relata uma formação colaborativa, utilizando Skype, WhatsApp, 
Facebook e Google Drive, entre professoras sobre conceitos ligados 
ao ensino e à aprendizagem matemática.

Portanto, são inúmeras as possibilidades de práticas cola-
borativas com suporte de TDIC que podem ser desenvolvidas em 
favor da aprendizagem em diferentes áreas do conhecimento. 
A apropriação e reflexão pedagógica sobre as ferramentas que 
permitem esse trabalho é fundamental pois, na maior parte 
das vezes, não foram desenvolvidas para o propósito educativo.

Nesse sentido, os editores colaborativos têm contribuído 
para o desenvolvimento de experiências de aprendizagem cola-
borativa. Serviços como Google Drive, além de oportunizarem 
o compartilhamento de mídias na web, permitem a produção e 
edição de conteúdo entre pessoas. O Google Docs é um exemplo 
de um sistema coautoral, pois garante que usuários produzam e 
formatem documentos de textos compartilhados. Esses recursos, 
que podem ser usados tanto de forma síncrona ou assíncrona, 
disponibilizam um chat, função de comentários, além da própria 
edição de textos para interação entre os participantes.

Na seção seguinte, descrevemos as ferramentas do Google 
Drive, indicando propostas de atividades colaborativas e como 
essas foram desenvolvidas durante a formação docente em 
mídias e tecnologias na Educação da Infância.
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3. O Google Drive

O Google Drive é um ambiente desenvolvido pela Google, para 
acesso gratuito, com a função principal de armazenar arquivos 
em “nuvem”, ou seja, utilizando memória de servidores on-line 
e permitindo o acesso pela internet, sem a necessidade de insta-
lação de programas no computador. A variedade de ferramentas 
permite aos utilizadores realizarem atividades de criação, 
gravação, edição, divulgação e salvar mídias digitais na web.

As ferramentas do Google Drive se destacam pela possi-
bilidade de compartilhamento que permite aos usuários a (co)
produção de um mesmo arquivo, colaborando e utilizando 
várias mídias. Devido ao modelo livre de colaboração, é rele-
vante o acompanhamento de quem adiciona conteúdo ao 
arquivo e faz alterações. Para isso, há o recurso de histórico de 
revisões para averiguar todos que participaram efetivamente 
da produção colaborativa.

Por todas essas características - armazenamento em 
nuvem, dispensa de instalação de softwares, gratuidade, cola-
boração e diversidade de mídias - o Google Drive é indicado para 
práticas educativas, sobretudo em escolas que dispõem de 
restritos recursos de informática. As ferramentas do ambiente 
estão à disposição de professores e alunos por meio da internet 
a partir de uma conta Google.

Os aplicativos do Google Drive utilizados no curso 
Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da 
Infância permitiram aos participantes a realização de ativi-
dades como: digitação on-line, que oportunizou a (co)autoria; 
representação de conceitos por meio de uso de imagens e vídeos; 
criação de formulários com uma variedade de modelos de 
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perguntas e criatividade, em que as professoras utilizavam as 
ferramentas livremente, conforme seus interesses e objetivos.

Em um primeiro momento apresentamos às cursistas 
como acessar o Google Drive, em duas opções: i) pelo site: drive.
google.com e ii) pelo menu de aplicativos na página inicial do 
Google (Figura 1). Em ambos os casos é preciso acessar com uma 
conta Gmail. A este respeito, convém registrarmos que algumas 
professoras ainda não tinham essa conta o que indica que aquela 
fora a primeira vez que acessavam a ferramenta colaborativa. 
Apenas ¼ das participantes afirmou que costumava utilizar o 
Google Drive. Estes dados ratificam o desconhecimento de tais 
possibilidades didáticas com as TDIC por professores.

Figura 1 – Menu de aplicativos do Google. 
Fonte: Autoria própria.

Em seguida, apresentamos três ferramentas do Google 
Drive - Apresentações, Formulários e Documentos, nesta 
ordem. Optamos por privilegiar o apresentações de slides por 
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seu caráter mais multimidiático e a semelhança dos botões 
e funções dele com as outras ferramentas colaborativas do 
Google. Nas sub-seções seguintes, apresentamos cada uma das 
ferramentas utilizadas na formação e sugestões de atividades.

3.1. Apresentações Google (slides)

Trata-se de um aplicativo destinado a visualizar, 
criar e editar slides. Com essa ferramenta é possível incluir 
imagens, formas, videos, animações e outras mídias digitais. 
O Apresentações Google é a ferramenta do Google Drive que 
permite maior integração de mídias e, assim como as demais, 
várias pessoas podem construir a apresentações de slides 
juntas, observando em tempo real a contribuição dos colegas. 
Esta prática permite que os indivíduos envolvidos comparti-
lhem seus saberes com os outros em prol da geração de novos 
conhecimentos. Os colaboradores podem, também, gerenciar 
o histórico de edições, comentar ou sugerir edição, além da 
possibilidade de integrar uma grande variedade de mídias, 
esquemas de cores e layouts de organização.

Para criar uma nova apresentação, mostramos às profes-
soras que deveriam clicar no botão Novo, no canto superior 
esquerdo e, em seguida, na opção Apresentações Google, como 
indicado na figura 2.
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Figura 2 – Criar nova apresentação.
Fonte: Autoria própria.

Ao abrir a ferramenta e iniciar o processo exploratório, 
foram trabalhadas as funções disponíveis para a inserção de 
mídias, como: imagem e vídeo. Apresentamos os passos para 
inserir uma delas a partir da opção Inserir, no menu superior. 
Existem duas formas de inserir uma imagem e vídeo: fazendo 
upload do arquivo, quando este estiver no computador do 
usuário ou com link de acesso, caso seja um recurso da web 
(figura 3). Mostramos ainda que para encontrar essas mídias 
é possível buscar diretamente do YouTube e do Google Imagens, 
acessíveis a partir da referida opção.
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Figura 3 – Inserir imagem da web.
Fonte: Autoria própria.

Após a inserção dos recursos multimidiáticos, foi 
proposto que as cursistas compartilhassem sua apresentação 
clicando sobre o botão Compartilhar, localizado no canto supe-
rior direito. Com essa atividade, iniciamos o aspecto da prática 
colaborativa já que as professoras, a partir das instruções ante-
riores, passaram a saber como criar os slides e as ferramentas, 
passos necessários para trabalhar de forma coautoral.

Apresentamos duas formas de compartilhar um arquivo 
no Google Drive: inserindo o e-mail das colegas com quem iriam 
compartilhar a apresentação e por meio de um link criado 
para compartilhamento. Em seguida, mostramos a função 
do controle de permissões que define se o convidado poderá 
editar, somente visualizar ou comentar o documento, no caso, 
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a apresentação de slides (figura 4). Com essa função, as cursistas 
perceberam os slides sendo construídos colaborativamente, 
inclusive, em tempo real.

Figura 4 – Adicionar comentário.
Fonte: Autoria própria.

Sugerimos duas situações para o trabalho com o 
Apresentações Google em sala de aula. A primeira seria uma 
apresentação, inicialmente criada pelo professor, em que 
ele compartilharia com seus alunos. Em seguida, os alunos 
complementariam os slides com pontos da aula que chamaram 
atenção, buscando outras fontes de informação e interagindo 
com colegas sobre a temática e a representação e sistematização 
do tema trabalhado. Ao final, esses mesmos slides seriam apre-
sentados e serviriam de orientação para o debate na turma. 
A outra sugestão foi de o professor indicar a ferramenta do 
Google Drive para os alunos produzirem as apresentações em 
grupo a partir de temas de pesquisa sugeridos pelo docente. 
Assim, em atividades do tipo seminário, os estudantes elabora-
riam o material no Apresentações Google de forma colaborativa 
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on-line e, inclusive, assíncrona e não presencial, visto que a 
atividade poderia começar em sala de aula ou laboratório de 
informática da escola, mas não se restringiria a eles.

Esta prática, além de fomentar a prática colaborativa, 
pois os alunos negociariam a construção dos slides, ampliaria 
o tempo e o espaço da aprendizagem. No que diz respeito ao 
acompanhamento do professor, uma vez que o documento 
fosse compartilhado com ele, seria possível, a partir do histó-
rico de revisões, dispor de elementos para melhor avaliar a 
contribuição individual de cada aluno durante todo o processo 
de busca e construção do trabalho.

3.2. Formulários Google (forms)

Esta é uma ferramenta para gerenciamento de formulá-
rios versátil em razão das possibilidades de uso. O Formulário 
Google pode ser usado para elaborar questionários simples, 
fichas de cadastro, pesquisas de opinião, provas entre outras. 
Com essa ferramenta é possível coletar e organizar dados. 
Para isso, o Formulários Google dispõe de vários modelos de 
perguntas, como: múltipla escolha, listas suspensas, escalas 
lineares, texto aberto e outras (figura 5).
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Figura 5 – Tipos de perguntas do Formulário Google.
Fonte: Autoria própria.

Durante a formação começamos mostrando as possi-
bilidades de questões disponíveis nessa ferramenta do Google 
Drive relacionando-as com as expectativas de resposta. Como 
exemplo: um campo em que o aluno informará o nome deve ser 
do tipo respostas curta; enquanto uma questão de escolha com 
muitas opções é aconselhável um campo do tipo lista suspensa 
ou múltipla escolha que disponha da opção Outros. Cada um 
dos modelos de perguntas foram apresentados e solicitados 
às cursistas possibilidade de questões.

Para que as cursistas pudessem vivenciar o uso do 
Formulários Google, foi proposto que criassem uma avaliação da 
disciplina que lecionavam na escola, usando itens da ferramenta. 
A opção por este tipo de tarefa foi para exemplificar como uma 
atividade do cotidiano das professoras poderia ser feita de forma 
digital e, inclusive, compartilhada com outras colegas. Embora 
não fosse uma prática colaborativa entre alunos, destacamos, 
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inclusive, que a elaboração colaborativa de provas ajuda a 
fomentar a colaboração, também, entre professores.

Mostramos que, para iniciar a elaboração do formu-
lário, as professoras precisariam criar um novo formulário, 
clicando no botão Novo, no canto superior direito, e depois 
na opção Formulários Google. Elas tiveram a oportunidade de 
criar perguntas e escolher seus tipos, além de aprender como 
duplicar e excluir perguntas e, depois, como publicar esse 
formulário, utilizando o botão Enviar.

A ferramenta também auxilia no tratamento dos dados 
coletados. Esses dados são automaticamente disponibilizados 
em um relatório com gráficos e tabelas de acordo com o modelo 
de perguntas e respostas do formulário. Utilizamos essa função 
pedindo que as professoras respondessem a um questionário 
sobre o perfil delas previamente produzido por nós. A intenção 
foi de mostrar às docentes o quão simples, rápido e prático era 
o acesso aos dados coletados e tabulados.

Além da proposta de prova, sugerimos às professoras, 
como possíveis trabalhos com o Formulário Google, outras 
situações. Uma em que o professor utilizasse o formulário 
para receber feedback de suas atividades e aulas. Para tanto, 
o professor disponibilizaria o link para acesso à enquete de 
forma anônima. Isto auxiliaria a repensar suas práticas ou 
ouvir demandas de seus alunos. A outra maneira, que colocaria 
os alunos como efetivamente autores e colaborativos, seria 
sugerir que eles elaborassem um questionário acerca de temas 
de interesse e correlatos a temas estudados em sala. A prática 
colaborativa entre os alunos seria vivenciada durante a nego-
ciação para a produção das perguntas e escolha dos tipos de 
respostas, bem como no momento das análises e interpretação 
dos dados coletados.
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Com essa experiência, os aprendizes explorariam conceitos 
matemáticos, ligados ao tratamento da informação e produzi-
riam textos colaborativos, inclusive no Documentos Google, 
acerca do que apreenderam com o levantamento. Essas análises 
seriam ilustradas com os gráficos gerados no Formulários 
Google. A produção contemplaria também habilidades da Língua 
Portuguesa, o que fomentaria, além da prática colaborativa, 
o trabalho interdisciplinar com a Matemática e, possivelmente, 
outras disciplinas a depender do tema do questionário.

3.3. Documentos Google (documentos)

Por último, a ferramenta que permite a criação, edição 
e formatação de documentos de texto sem instalação de 
qualquer software específico. Como nas outras ferramentas do 
Google Drive, pessoas podem trabalhar simultaneamente em 
um documento digital, em que cada mudança é salva automa-
ticamente. O Documentos Google possui funcionalidades tais 
como: inserir imagens, equações, desenhos, gráfico e fórmulas; 
histórico de revisões que permite resgatar versões antigas e 
saber quem alterou e onde; chat, para conversar com demais 
autores de forma síncrona; comentar e sugerir edições em 
partes do documento. Além disso, é possível identificar em qual 
parte do texto os demais autores estão trabalhando, visto que 
cada um é identificado por um avatar.

Para trabalhar essa ferramenta durante a formação, 
criamos um documento que foi compartilhado com todos as 
cursistas para que elas registrassem propostas de uso daquelas 
ferramentas em suas práticas. Durante esse processo todas 
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as cursistas trabalharam no mesmo documento ao mesmo 
tempo, inicialmente se criando uma “confusão pedagógica”, que 
depois da prática e compreensão da ferramenta e do trabalho 
colaborativo, foi contornada, atingindo os objetivos.

Como proposta de atividade, sugerimos a produção de 
textos colaborativos com incentivo do professor, de acordo com 
os objetivos da aula, do uso de imagens como outro tipo de 
mídia para ajudar a representar as informações. A correção 
poderia ocorrer por meio dos comentários ou mesmo da função 
sugestões em que o professor pode editar, mas só é efetivada 
se acatada pelos alunos. Além disso, os próprios colegas podem 
usar essas funções tornando a produção colaborativa mais 
autêntica e negociada.

Essas foram as atividades exploradas com as professoras. 
Convém destacarmos que essas propostas não dão conta das 
inúmeras possibilidades de uso do Google Drive em práticas cola-
borativas. Nossa intenção é mostrar opções para as primeiras 
atividades das professoras para trabalhos colaborativos com 
apoio de TDIC. A seguir, apresentamos considerações acerca 
das reflexões oportunizadas pela experiência de formação 
registrada neste escrito.

4. Considerações Finais

Esta experiência nos proporcionou tecer algumas consi-
derações sobre vantagens e dificuldades na integração de 
ferramentas digitais na prática docente, sobretudo com vistas à 
aprendizagem colaborativa. A busca e produção colaborativa de 
conteúdos e mídias digitais, apesar de ser uma inovação em sala, 
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não pela adoção das TDIC, mas pelo desvelamento de novos 
processos de ensino e aprendizagem, ainda encontra resis-
tência na carência de formação docente. Além desse aspecto, 
as práticas colaborativas apoiadas em TDIC nas escolas ainda 
são raras devido às condições de infraestrutura e de gestão 
pedagógica, necessárias para implementação. Consideramos 
que a formação oferecida seja um passo relevante para a 
mudança dessa realidade pois as professoras participantes do 
curso tiveram a oportunidade de refletir sobre os fundamentos 
da aprendizagem colaborativa apoiada em TDIC a partir do 
desenvolvimento de práticas com ferramentas do Google Drive.

Identificamos que as ferramentas apresentadas na 
formação e neste capítulo, apesar de serem conhecidas por todas 
as cursistas, apenas pequena parcela assumiu já utilizá-las, 
ainda assim, sem propósito pedagógico e desvinculadas de sua 
atividade docente. A exploração das ferramentas colaborativas 
e multimidiáticas do Google Drive, oportunizou às professoras 
vivenciar a experiência tanto no papel de aprendizes, quanto 
relacionando com sua atuação docente, na sugestão e análises 
de atividades com o Apresentações, Formulários e Documentos 
Google. Acreditamos que o modelo da formação não só instru-
mentalizou as professoras com as ferramentas, mas despertou 
o interesse para a adoção da aprendizagem colaborativa apoiada 
em TDIC como metodologia de ensino ativa, além do incentivo 
ao trabalho coletivo em suas escolas.

Esperamos que outras experiências dessa natureza se 
multipliquem, contribuindo para a formação de professores, em 
especial, no estado do Rio Grande do Norte. Nossa expectativa 
é que este capítulo contribua para disseminar essas e outras 
possibilidades pedagógicas colaborativas e multimidiáticas com 
o Google Drive em várias áreas e níveis da Educação.
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Introdução

 As tecnologias da informação e comunicação presentes em 
nosso cotidiano, vêm repercutindo mudanças significativas 
na cultura e no modo vida das pessoas na sociedade contem-
porânea. Crianças, jovens e adultos estão rodeados de recursos 
e ferramentas tecnológicas, se beneficiam com o avanço desses 
aparatos tecnológicos no dia a dia, e se comunicam por meio 
de redes sociais.

Desde os anos de 1980 que se discute o uso das tecnolo-
gias da informação e da comunicação no âmbito da educação. 
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Na escola são introduzidas novas abordagens de comunicação, 
ou seja, se estabelece a comunicação mediadas pelas tecnolo-
gias, mais especificamente, o uso do computador e da internet 
como recurso pedagógico.

Em meio ao avanço das tecnologias nos anos de 1980, 
surgem os “Nativos Digitais”, denominação que foi designada 
para a geração de pessoas que nasceram a partir dessa época. 
De acordo com Schlemmer (2006, p. 34-35) os Nativos Digitais 
“são os novos sujeitos da aprendizagem, pessoas nascidas num 
mundo altamente tecnologizado, em rede, dinâmico, rico 
em possibilidades de acesso à informação, à comunicação, 
à interação”. Ressalta o autor, que “para os nativos digitais, as 
tecnologias digitais estão sempre presentes, imbricadas nas 
suas ações, eles vivem e pensam com essas tecnologias. Elas 
estão na forma como eles se comunicam, se relacionam com os 
demais sujeitos e com o mundo, fazem parte das experiências 
construídas no seu viver e conviver (SCHLEMMER, 2006).

A repercussão do uso de ferramentas tecnológicas e digi-
tais é perceptível na área da educação influenciando nos modos 
de ensinar e aprender. No contexto educacional, os professores 
são desafiados a inserir diversos tipos de mídias digitais e tecno-
lógicas como estratégias pedagógicas, de modo a possibilitar 
a compreensão e produção de conhecimentos pelas crianças.

Neste artigo apresentamos uma experiência educa-
cional realizada no Núcleo de Educação da Infância - Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(NEI-CAp/UFRN), resultado de parte do trabalho pedagógico 
desenvolvido no 3º bimestre do ano letivo de 2008, na turma do 5B 
(atual turma do 1º ano do Ensino Fundamental) do turno vesper-
tino, com 19 crianças na faixa etária de 6 a 8 anos, sendo uma das 
crianças público alvo da Educação Especial, e duas professoras.



A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ESCOLA 

CONHECENDO O COMPUTADOR 

Clarice Ferreira Guimaraes 
Maria da Conceição de Oliveira Andrade 95

A Inserção das tecnologias na 
escola: sala de multimídia

A pertinência desse estudo mostra a inserção de mídias 
e aparatos tecnológicos no contexto educacional, uma vez que 
o uso do computador já faz parte da prática pedagógica do 
NEI-CAp/UFRN, por meio do uso da sala de multimídia.

Esta sala é um espaço organizado com computadores 
recebidos pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
(ProInfo). Esse programa é uma iniciativa do Ministério de 
Educação, criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, 
“com o intuito de promover o uso pedagógico de Tecnologias de 
Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino 
fundamental e médio’’ (BRASIL, 1997). Por meio do ProInfo as 
escolas recebem computadores, recursos digitais e conteúdos 
educacionais para organizarem um laboratório de informática. 

O uso da sala de multimídia no NEI-CAp/UFRN, possibilita 
o contato com as novas tecnologias, enriquecendo os temas de 
pesquisa trabalhados em sala de aula, sendo utilizada uma 
vez por semana, por todas as turmas. Para o uso da sala de 
multimídia, os professores planejam situações de ensino-apren-
dizagem para utilizá-la, tanto como um recurso de apoio ao 
ensino, quanto como uma ferramenta de busca de informações. 
Nesse espaço, os computadores são utilizados em dupla ou em 
grupo estimulando o trabalho cooperativo, a interação, a união, 
o respeito e o carinho com o próximo. Dentre as atividades 
propostas destacamos o uso do computador na realização de 
busca de informações em sites; registro escrito de sínteses 
de estudos; desenhos com a ferramenta Paint; uso de jogos 
pedagógicos digitais; apreciação de vídeos/documentários e a 
projeção de slides com datashow para sistematizar assuntos/
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conteúdos relacionados ao Tema de Pesquisa. Além disso, na 
sala de multimídia fica disponibilizado vídeos, DVD e CD-ROM e 
diversos recursos informacionais virtuais. Para a realização das 
atividades o professor pode contar com a ajuda de um bolsista 
de tecnologia que fica na sala de multimídia.

A seguir descrevemos o estudo acerca do computador, 
evidenciando o processo de organização e sistematização das 
estratégias pedagógicas utilizadas.

Tema de Pesquisa: Conhecendo o computador

Durante o 3º bimestre a turma realizou o estudo sobre o 
Tema de Pesquisa3 computador. O trabalho desenvolvido com a 
turma sobre o computador foi a primeira experiência na escola 
que abordou a ferramenta como objeto de estudo, ao investigar 
o que é, para que serve, como surgiu, quais os cuidados que 
devemos ter, oportunizando às crianças conhecer mais sobre 
a ferramenta, (re)significando-a, valorizando-a e utilizando-a 
de maneira responsável.

Nessa perspectiva, objetivamos por meio deste, registrar/
refletir sobre a prática realizada e, ao mesmo tempo, favorecer 
a construção de novos saberes e fazeres com outros grupos, 
acerca do Tema de Pesquisa o computador. Esperamos que este 
trabalho possa ser realizado em outras turmas, tendo em vista 

3 Tema de Pesquisa é a metodologia utilizada no NEI-CAp/UFRN, na qual 
se articulam três dimensões básicas no processo de ensinar e aprender: 
o conhecimento das áreas de conteúdo que se quer tornar disponível às 
crianças; o contexto sociocultural das crianças, ou seja, suas realidades 
imediatas e os aspectos vinculados à realidade (RÊGO, 1999).
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que o computador é uma ferramenta atrativa, e que cada vez 
mais cedo está presente do dia a dia das crianças, despertando 
desejos e curiosidades de como utilizá-lo.

Desde o estudo - a história do livro - realizado com a 
turma no 1º bimestre, que as crianças demonstravam um grande 
interesse e curiosidade pelo computador, havia um desejo em 
aprender a utilizá-lo para jogar, desenhar e pesquisar. Quando 
havia aula na sala de multimídia, as crianças ficavam eufóricas 
querendo manusear os computadores, nesses momentos perce-
bíamos que já tinham consciência de algumas possibilidades 
da máquina e de alguns conhecimentos básicos (ligar/desligar, 
acessar a internet...), tendo em vista que a informática, cada 
vez mais, está presente no dia a dia das crianças.

Durante o 3º bimestre a turma foi escolhida para participar 
do projeto RoboEduc4, que utiliza a robótica como ferramenta de 
ensino/aprendizagem. Nesse projeto são realizadas oficinas de 
robótica pedagógicas, onde as crianças são convidadas a solu-
cionar problemas a partir do controle de robôs e, esse controle 
é feito pelo computador, sendo necessário que as crianças 
aprendam alguns conhecimentos básicos sobre informática.

Nesse sentido, a pesquisa se deu tanto pelo desejo de 
utilizar o computador da sala de aula e da multimídia e curio-
sidade de saber como funciona, quanto pela participação da 
turma no projeto Roboeduc. Além disso, tínhamos a consciência 
que ao possibilitar a interação criança/computador estaríamos 
permitindo que as crianças se familiarizassem desde cedo com 
o computador e suas possibilidades.

4 Segundo Silva (2007) Roboeduc é um Projeto de Inclusão Digital com 
Robôs, concebido pelo Departamento de Engenharia da Computação e 
Automação (DCA/UFRN).
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Partimos, então para um diálogo com as crianças, ques-
tionando-as para saber quais os conhecimentos elas já tinham 
sobre um computador:

Figura 1 – Conhecimentos prévios das crianças sobre o computador.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.

Após o levantamento das ideias iniciais, questionamos 
mais uma vez as crianças para fazer o levantamento de ques-
tionamentos/dúvidas que as crianças apresentavam acerca 
do computador, o que elas gostariam de aprender sobre essa 
máquina.

Figura 2 – Questionamentos das crianças acerca do computador.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.
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Diante desses questionamentos e indagações, elegemos 
os seguintes objetivos:

Figura 3 – Objetivos do tema de pesquisa.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.

Para o desenvolvimento da pesquisa, enviamos, inicial-
mente, um bilhete para as crianças pesquisarem com seus 
familiares informações sobre o tema computador. Além disso, 
selecionamos materiais na biblioteca com ajuda da coordenação 
pedagógica da escola.

Com base nas indagações feitas pelas crianças fomos 
selecionando o material pesquisado e dando encaminhamentos 
ao nosso estudo.

Para dar início à pesquisa, começamos a observar o 
computador da nossa sala de aula e da sala de multimídia e a 
interagir mais com a ferramenta.



A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ESCOLA 

CONHECENDO O COMPUTADOR 

Clarice Ferreira Guimaraes 
Maria da Conceição de Oliveira Andrade 100

Inicialmente, quando as crianças se dirigiam ao compu-
tador, existia uma curiosidade e uma exploração intensa. 
Algumas crianças perguntavam como funcionava, enquanto 
outras queriam apertar todos os botões e teclas que viam. 
Esse contato inicial teve um caráter lúdico, e as crianças também 
passaram a descrever as partes internas e externas do compu-
tador. Houve uma curiosidade em saber a função de cada parte. 
Com essa primeira experiência, as crianças construíram um 
significado do que seria um computador, a partir do momento 
em que este se incorpora à realidade e deixa de ser apenas um 
brinquedo, adquirindo nuances utilitárias e funcionais.

Além de explorarmos as diversas possibilidades do 
computador, relembramos as atividades que havíamos realizado 
durante todo o ano: leitura de e-books, pesquisas, digitamos 
histórias, jogamos, ouvimos música, assistimos a vídeos, 
visitamos lugares distantes, nos comunicamos com pessoas 
distantes e mandamos e-mail. Nossa! Quantas coisas pudemos 
fazer! Ficou claro, então, o quanto o computador é útil para a 
vida do homem.

Nesse contato, as crianças aprenderam que o computador 
possuía diversas possibilidades, mas que existiam aspectos 
positivos e negativos no uso da máquina, reconhecendo que não 
se deve viver em função dela, mas que é preciso aprender a utili-
zá-la para desfrutar dos seus benefícios. Por fim, cada criança 
realizou o registro sobre o que havia aprendido.
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Figura 4 – Registro das crianças.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.
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A curiosidade em saber o que havia por dentro do compu-
tador estava cada vez mais aumentando e para esclarecermos 
sobre o assunto convidamos o bolsista de informática da escola, 
para abrir um computador e falar um pouco de como ele é por 
dentro e como funciona.

Na ocasião ele perguntou o que as crianças imaginavam 
que tinha dentro do computador: 

- “Eu acho que tem fios, muitos fios”. 

- “Ah! Tem memória também”. 

- “Tem chip”. 

- “Eu sei que tem uma placa-mãe”. 

- “Você sabe para que ela serve?” “Serve para ligar o 
computador”. 

A visita do bolsista possibilitou uma aproximação das 
crianças com as peças e uma familiarização com os nomes 
e função de cada uma delas, tal como podemos observar no 
registro coletivo da turma
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Imagem 5 – Observando o computador.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.

Para dar ênfase à história do computador, realizamos 
apreciação de vídeos, leitura de textos e livros que abordavam 
sobre o assunto e visitamos o site do museu do computador. 
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Abaixo encontra-se o registro do que as crianças aprenderam 
sobre o assunto.

Figura 6 – Texto coletivo.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.

Além disso, vimos diferentes tipos de computadores, 
que se caracterizam por forma, tamanho, como por exemplo: 
Palm, notebook, microcomputador, supercomputador... cada 
um com suas características específicas e funcionalidades, 
mas que são denominados computadores por processar dados, 
armazenar e computar. 

Dando continuidade ao trabalho sobre a história do 
computador e pensando na ideia das crianças de que o compu-
tador evoluirá ainda mais, combinamos de organizar a turma 
em grupos para discutirem como seria o computador do futuro. 
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Nessa atividade, enquanto discutiam como seria o computador 
do futuro uma criança de cada grupo fazia o registro escrito 
e em seguida cada criança desenhava, ao final cada grupo fez 
uma votação do desenho mais bonito e parecido com aquilo 
que haviam determinado para o computador do futuro que 
haviam criado. O desenho escolhido foi reproduzido em outra 
folha e as tarefas de pintar e escrever as características foram 
distribuídas para as crianças conforme o seu grupo.

Figura 7 – Desenho.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.

Discutimos, também, com as crianças sobre o lixo eletrô-
nico. Para iniciar o nosso debate, realizamos um trabalho de 
reciclagem do lixo. Utilizamos as embalagens dos produtos do 
nosso supermercado, que havíamos montado em sala de aula 
para que a turma vivenciasse situações de compra e venda 
utilizando o dinheiro, e fizemos uma classificação quanto ao 
tipo de material (papel, plástico, vidro e metal). Em nosso super-
mercado haviam peças de computador à venda e começamos a 
discutir de qual material eram feitos, o monitor, por exemplo, 
é formado por vidro e plástico, etc. 
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Em seguida, assistimos ao filme “robôs” que aborda a 
reciclagem de robôs que ao invés de serem jogados no lixo eles 
eram consertados e reaproveitados. Na ocasião questionamos: 

- “E os computadores, será que podemos fazer isso também?” 
(professora) 

- “Pode sim! Quando o computador lá de casa quebra leva pro 
conserto”. (Maria Eduarda)

 - “E quando os computadores estão velhos, eles são jogados no 
lixo?” (professora) 

- “Minha mãe vende”. 

- “Na minha casa tem computador velho guardado”. 

Através de conversas, leituras e apreciação de vídeos 
e reportagens, as crianças aprenderam que os computadores 
possuem substâncias tóxicas e que não podem ser jogados no 
lixo. Eles devem ser reciclados e reaproveitados.

O estudo do computador também desencadeou 
pesquisas sobre os meios de comunicação. Lemos alguns 
livros e descobrimos que a internet assim como o telefone e o 
celular, a televisão, o rádio, o jornal, e as revistas, é um meio 
de comunicação, mas com uma diferença : é o mais rápido, 
econômico e eficiente de todos. Através dela pode-se ver, ouvir, 
ler, falar, conversar, sentir, mesmo que à distância. Através dela 
mandamos e-mail, conversamos via MSN e Orkut com pessoas 
que estão bem longe, “do outro lado do mundo”, assim como 
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fizemos no estudo anterior sobre a China, quando conversamos 
com uma brasileira que estava morando por lá.

A internet reúne grande parcela do conhecimento 
humano, com acesso livre e democrático, mas assim como o 
mundo real, o mundo digital oferece perigos e podemos encon-
trar todo tipo de informação (violência, pornografia, apologia 
ao racismo). E como todo meio de comunicação, sua utilização 
demanda cuidados em relação aos conteúdos transmitidos, 
é preciso estabelecer certas regras para que as crianças utilizem 
a internet de forma saudável, responsável e segura. Tanto os 
pais quanto os professores são os responsáveis por ajudar as 
crianças a entender como funciona o computador e a internet 
e a selecionar os conteúdos acessados.

Pensando nisto, exploramos o assunto internet utilizando 
a cartilha “Uso responsável da internet”, organizada e publi-
cada pelo CDI – Comitê para democratização da informática 
em parceria com a operadora de telecomunicações GVT, que 
nos orientou a como encaminhar o trabalho com a internet. 
Destacamos, inicialmente, algumas questões “Para que usamos 
a Internet?”, “Temos alguma regra para utilizá-la?”; “Quais 
os cuidados que devemos ter ao utilizar a internet?”. E para 
respondê-las, mostramos inicialmente um vídeo organizado 
pelo CDI que trata dos cuidados que devemos ter com a internet. 

Em seguida, conversamos com as crianças retomando 
o que foi discutido no vídeo e o que elas aprenderam. Nesse 
momento, elas puderam expressar suas ideias associando-as 
com as suas vivências e tirando algumas dúvidas. Durante a 
conversa elas compreenderam que as crianças podem acessar 
a internet, no entanto, é preciso que um adulto esteja por 
perto orientando e protegendo assim como fazem no dia a 
dia. Demos continuidade à atividade, lendo em grupo algumas 
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histórias em quadrinho disponibilizadas na cartilha “Uso 
responsável da internet” e após a leitura pedimos que cada 
grupo registrasse o cuidado que a história lida discutia:

Figura 8 – Desenho.
Fonte: Relatório da prática pedagógica. Turma do 1ºB. Ano/2008.

Para finalizar a atividade, em outro momento, sugerimos 
às crianças a criação da cartilha da turma, utilizando como 
princípio as dicas existentes na cartilha. Para isso, pedimos que 
os grupos criassem uma história em quadrinho sobre o cuidado 
que haviam registrado e discutido. O objetivo era estabelecer 
algumas regras visando o uso responsável e consciente da 
internet, além de trabalhar o diálogo, forma de texto apontado 
como conteúdo a ser trabalho na turma 5. 
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Considerações sobre a pesquisa

A partir do estudo percebemos que a ansiedade de mexer 
no computador diminuiu, tendo em vista que a relação criança-
-máquina possibilitou uma transformação de significado, do que 
consiste um computador em termo de funções e cuidados. 
O computador deixou de ser para as crianças um brinquedo 
passando a ser um instrumento de trabalho, diversão e pesquisa, 
ou seja, dotado de diversas utilidades. A escola ao utilizar o 
computador como instrumento didático e lúdico, permite que 
a criança já se familiarize desde cedo com o equipamento que 
se tornou sinônimo da sociedade informatizada. Temos o dever 
de oportunizar e garantir o acesso e interação entre criança e 
computador, preparando-a para o mundo informatizado no qual 
está inserida, levando-a a ter consciência das possibilidades e do 
uso responsável da informática. E uma forma de promover esse 
diálogo é trazer esse debate e o contato com o computador em 
sala de aula ao invés de criar restrições ao seu acesso.

Finalizamos dizendo que aos poucos os computadores 
se incorporam ao dia a dia das escolas, convidando os profes-
sores a repensar suas práticas, utilizando a tecnologia como 
ferramenta de aprendizagem e busca de conhecimento. 
Concordamos com Capistrano e Guimarães (2007, p. 30) quando 
dizem “que é possível e pertinente o uso de novas tecnologias 
na escola infantil e que vencer os novos desafios depende 
fundamentalmente da capacidade do(a) professor(a) em usar os 
novos equipamentos [...]”. E ainda afirmam que esta capacidade 
requer tanto conhecimentos técnicos quanto conhecimentos 
pedagógicos. Sampaio (1999), chama isso de “alfabetização 
tecnológica”, a qual possibilitará as docentes entender as tecno-
logias, educando assim seus alunos para o domínio da técnica, 
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interpretando e criando novas formas de linguagens e de comu-
nicação. Para tanto, se faz necessário investimento na formação 
contínua dos docentes com a oferta de cursos voltados para o 
uso das mídias e tecnologias educacionais.



A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ESCOLA 

CONHECENDO O COMPUTADOR 

Clarice Ferreira Guimaraes 
Maria da Conceição de Oliveira Andrade 111

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernando José de et al. Educação e Informática: 
os computadores na escola. São Paulo: Cortez, 1987.

CAPSTRANO, Naire Jane; GUIMARÃES, Clarice Ferreira. Escola 
Infantil Face aos Novos Desafios da Sociedade da Informação.
In: COLOQUIO INTERNACIONAL DE POLITICAS E PRATICAS 
CURRICULARES, 3., 2007, João Pessoa. Anais... João Pessoa, 2007.

MUSEUS DO COMPUTADOR. História do computador 
em minutos. Diponível em: <www.museudocomputador.
org.br>. Acesso em: 12 abr. 2008.

PASSERINO, Liliana Maria. Informática na educação infantil: 
perspectivas e possiblidades. In: ROMAN, Eurilda Dias; STEYER, 
Vivian Edite. (Org.). A criança de 0 a 6 anos e a Educação 
Infantil: Um retrato multifacetado. Canoas, 2001. p.169-181.

RÊGO, Maria Carmem. O currículo em movimento. 
Caderno Faça e Conte. Natal, ano 2, n. 2, v. 2, 1999.

ROMANO, Rosana. Como as ferramentas tecnológicas 
podem auxiliar o trabalho do professor. In: CONGRESSO 
NACIONAL DOS EXPOENTES NA EDUCAÇÃO, 2002. 
Curitiba. Anais... Curitiba, 2002, p. 11-19.

SAMPAIO, Mariza Narcizo. Alfabetização Tecnológica 
do Professor. Petrópolis: Vozes, 1999.



A INSERÇÃO DE TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ESCOLA 

CONHECENDO O COMPUTADOR 

Clarice Ferreira Guimaraes 
Maria da Conceição de Oliveira Andrade 112

SILVA, Akynara Aglaé. A relação da robótica pedagógica e 
o ensino público do rn: investigando projeto de inclusão 
com robôs (dca-ufrn). In: COLOQUIO INTERNACIONAL 
DE POLITICAS E PRATICAS CURRICULARES, 3., 2007, 
João Pessoa. Anais… João Pessoa, 2007.

SCHLEMMER, E. O trabalho do professor e as novas 
tecnologias. Textual, Porto Alegre, v. 1, n. 8, p. 33-42, 
2006. Disponível em: <www.sinpro-rs.org.br/textual/
set06/artigo_tecnologia.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2008.

YOUTUBE. Historia do computador em minutos, 4 
nov. 2007. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=F3qWg1JBPZg&feature=related+18+Vídeo&gl=BR&hl=pt>. 
Acesso em: 12 abr. 2008. 



POTENCIAIS DO USO 
DE JOGOS DIGITAIS NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO

Charles A. G. Madeira1

Introdução

Ao longo das últimas duas décadas, o mercado de jogos digi-
tais passou de uma pequena indústria de nicho para uma 
área gigantesca da indústria do entretenimento. Os jogos têm 
aberto novas perspectivas e aumentado bastante o seu nível de 
importância no mundo atual, tanto do ponto de vista econô-
mico quanto do ponto de vista cultural, educativo, estratégico e 
tecnológico. De acordo com a empresa de consultoria Newzoo, o 
mercado mundial de jogos digitais teve uma receita de US$ 101,1 
bilhões no ano de 2016 (ver Figura 1). Isso significa um montante 
maior que o das indústrias da música e do cinema. Além disso, 
as previsões econômicas indicam que o mercado de jogos 
digitais promoverá o maior crescimento da indústria da mídia 
interativa ao longo dos próximos anos, com um percentual  

1 Doutor em Informática pela Université de Paris 6, professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, lotado no Instituto Metrópole Digital. 
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de cerca de 6,2% ao ano, chegando a um faturamento de US$ 
128,5 bilhões em 2020 (NEWZOO, 2017).

Figura 1 – Previsão do faturamento anual da indústria de jogos digitais no 
mundo no período de 2016 a 2020.
Fonte: Newzoo (2017). 

Esta indústria está ganhando cada vez mais espaço pelo 
fato de que jovens jogadores estão se tornando executivos e 
que executivos experientes estão se tornando jogadores mais 
ávidos. A imagem estereotipada do jogador de vídeo game que 
se restringia a um adolescente do sexo masculino lutando 
compulsivamente contra alienígenas, destruindo tudo que 
existia pela sua frente, está totalmente defasada. Há vinte anos 
isto poderia ter uma relação com a realidade. Mas atualmente, 
um jogador pode ser tanto uma criança ou um adolescente 
quanto uma pessoa de meia-idade jogando um jogo casual 
em seu smartphone, assim como um paciente recebendo um 
tratamento em um hospital ou um aluno resolvendo problemas 
desafiantes em sala de aula.
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Com a popularização da internet, dos consoles de vídeo 
game, e dos dispositivos móveis, grandes são os esforços 
para tornar os jogos cada vez mais úteis em diversas áreas 
de aplicação que eram inesperadas anteriormente, tais como 
o treinamento militar, a medicina, a gestão de emergências, 
a educação, o planejamento de cidades, a engenharia espacial, 
a produção de filmes, a publicidade, etc., permitindo que uma 
grande quantidade de usuários possam tirar proveito das poten-
cialidades oferecidas por estas aplicações (ALDRICH, 2009).

A crescente imersão das camadas mais jovens da socie-
dade no mundo dos jogos digitais e o aumento da participação 
familiar nessa atividade são fortes motivadores para o uso da 
plataforma dos jogos digitais como instrumento educacional, 
uma vez que eles se caracterizam como excelentes ferramentas 
de ensino (MATTAR, 2010). Essa caracterização se deve ao fato 
de que, geralmente, um jogador inicia uma partida sem nenhum 
conhecimento sobre o conjunto de regras e informações do 
mundo simulado e, à medida que progride na partida, vai cons-
truindo conhecimento sobre como o ambiente funciona, quais 
suas possibilidades, restrições e narrativa. Isso acontece através 
de um processo contínuo de aprendizado e descoberta dos meca-
nismos internos do jogo, resultando na diversão vivenciada.

Por esta razão, a indústria de jogos tem se motivado a 
tomar outras direções além daquela com foco no desenvol-
vimento de jogos para puro entretenimento. Neste sentido, 
temos a conhecida área dos Jogos Sérios, que é uma vertente 
da indústria com foco no desenvolvimento de jogos para 
capacitação, avaliação e sensibilização de pessoas, na qual se 
inserem os jogos para educação (MICHAEL; CHEN, 2006). Além 
disso, também temos a área da gamificação, nova vertente 
que tem foco na aplicação de elementos de jogos e técnicas de 
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game design em situações externas aos jogos com o objetivo 
de motivar as pessoas nas suas atividades cotidianas, promo-
vendo assim a tão esperada mudança de comportamento 
(DETERDING et al., 2011). Neste mesmo contexto se enquadra 
a rede internacional Games for Change2 que parte do princípio de 
que a criação e o desenvolvimento de jogos digitais podem ter 
impactos positivos reais na transformação do mundo através 
da mensuração e efetiva identificação de mudanças compor-
tamentais, organizacionais, econômicas, sociais e culturais 
provocadas pela difusão de jogos nos mais variados campos 
como educação, cultura, ativismo político e social, aprendi-
zagem, saúde individual e coletiva, jornalismo e sistemas de 
informação, conflitos globais, sustentabilidade ambiental 
e transformações nos espaços urbanos (MCGONIGAL, 2011).

Portanto, a indústria de jogos caminha atualmente em 
diversas direções, quebrando aos poucos as barreiras para 
efetivar uma verdadeira adoção dos jogos em diversas circuns-
tâncias. A cada ano, mais e mais pessoas são capazes de enxergar 
os jogos e suas vertentes como poderosas ferramentas devido às 
vantagens do uso da sua tecnologia. Além disso, os novos consoles 
de vídeo game estão desafiando noções bem estabelecidas de 
interatividade, criando uma nova realidade que possibilita 
o desenvolvimento de uma infinidade de aplicações em diversas 
áreas que podem facilitar bastante as tarefas do cotidiano.

O presente artigo tem como objetivo apresentar os poten-
ciais do uso de jogos digitais no contexto da educação e descrever 
algumas iniciativas que o Instituto Metrópole Digital (IMD) da 
UFRN tem tomado no sentido de impulsionar o desenvolvimento 

2 <http://www.gamesforchange.org/>.
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e uso dessas ferramentas nos ambientes das salas de aula das 
instituções de Ensino Básico e de Ensino Superior.

Situação atual da educação

O ensino tem sido um desafio para os professores de todos 
os níveis da educação no país, pois os alunos geralmente consi-
deram as matérias chatas e sentem dificuldades em aprendê-las 
através de aulas expositivas (MATTAR, 2010). Uma das causas 
principais que levam a este problema está relacionada com o 
desinteresse dos alunos pelos estudos, causado em parte pelo 
uso de métodos de ensino tradicionais e metodologias consi-
deradas ultrapassadas para uma era digital com experiências 
muito mais lúdicas e interativas.

Em consequência deste desinteresse temos a reprovação, 
a defasagem idade/ série e uma alta taxa de evasão escolar como 
problemas crônicos do sistema educacional brasileiro. Além 
disso, grande parte daqueles alunos que conseguem resistir à 
evasão escolar avançam para os anos seguintes sem aprender 
os conceitos satisfatoriamente, fazendo com que tenham cada 
vez mais dificuldades em aprender novos conceitos. Esses 
pontos são confirmados por dois relatórios bastante relevantes:  
(1) o relatório trienal do Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (PISA), que revela que o Brasil continua muito 
abaixo da média mundial nos pilares educacionais da Leitura, 
Ciências e Matemática (OCDE, 2015); e (2) o relatório De Olho Nas 
Metas (MEC/Inep) que revela que cerca de 93% dos estudantes 
brasileiros chegam ao final do ensino médio sem aprender 
o suficiente em matemática (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018).
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Por outro lado, é notório nas escolas brasileiras as dificul-
dades encontradas no trato com a linguagem matemática, com 
destaque para o desenvolvimento do raciocínio lógico (OCDE, 
2015). A compreensão da matemática e seus desdobramentos 
são essenciais para o desenvolvimento das ciências exatas, 
pilar do desenvolvimento tecnológico. Essas dificuldades são 
percebidas desde o inicio da Educação Básica, alastrando-se 
durante toda a vida acadêmica, chegando até ao Ensino 
Superior com graves problemas de compreensão. As razões 
para a instauração dessa realidade são de diferentes ordens, 
permeando aspectos culturais, metodologias de ensino descon-
textualizadas e que privilegiam a memorização de números e 
operações, sem preocupações com a construção do conceito de 
número e demais conhecimentos matemáticos.

Com o intuito de tentar ajudar a melhorar este quadro 
preocupante, observando a grande complexidade em tornar mais 
eficiente a qualidade da educação básica na atual situação do 
país, diversos pesquisadores têm fomentado mudanças radicais 
dentro das salas de aula para tentar solucionar o problema de 
motivação e participação dos alunos e, consequentemente, das 
baixas taxas de aproveitamento (LUCAS, 2014). Para isso, é preciso 
inovar fomentando novas estratégias pedagógicas e investigar, 
experimentar e implementar novas formas de ensinar e aprender, 
indo além dos espaços formais de educação. Portanto, os educa-
dores devem repensar as suas práticas e superar o paradigma das 
instituições de ensino como fontes de transmissão de informação, 
propondo aberturas para propostas e metodologias mais inves-
tigativas e que contemplem a experimentação, a mediação e a 
colaboração, tornando a educação mais interessante como agente 
motivador e modificador de todo o processo de conhecimento. 
Essas estratégias de ensino devem passar pelo empoderamento 
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dos alunos, a criação de ambientes propícios para o comparti-
lhamento de ideias, a transformação da sala de aula em uma 
verdadeira experiência engajadora, a integração entre diferentes 
conteúdos, o uso das tecnologias integradas ao currículo, o 
trabalho com projetos, tudo de forma com que as mudanças 
permeiem aspectos didáticos e pedagógicos de uma educação 
que ocasione a formação de sujeitos pensantes, competentes e 
ágeis na resolução de problemas (MARKHAM; LAMER; RAVITZ, 
2008; ALMEIDA; VALENTE, 2011; TAJRA, 2012).

Neste sentido se inserem as tecnologias digitais que 
estão cada vez mais incorporadas nas rotinas de todos. Dentre 
estas tecnologias, os jogos digitais despontam como uma forte 
tendência devido à proximidade com a linguagem das crianças 
e dos jovens, sendo produzidos em diversos estilos e níveis de 
dificuldade, abrangendo públicos das mais variadas idades. Eles 
deixam de ser um entretenimento exclusivo de uma minoria, 
que domina os jogos hardcore, para tornarem-se disponíveis a 
todos através de plataformas que permitem uma capacitação 
lúdica que instiga os alunos a progredirem no aprendizado 
de forma satisfatória.

Jogos na educação

O uso de jogos digitais tem se mostrado como uma 
estratégia educativa diferenciada que ajuda a estimular os 
alunos a fim de levá-los a pensar, refletir, analisar e solucionar 
problemas com o intuito de adquirir as competências e habili-
dades necessárias (SQUIRE, 2011). A principal ideia é que os jogos 
digitais, como uma maneira lúdica de aliar o entretenimento 
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à aquisição de conhecimento, podem ajudar para o desen-
volvimento de conhecimento e habilidades cognitivas, como 
a resolução de problemas, o raciocínio lógico, o pensamento 
estratégico, a tomada de decisão, entre outras, propiciando uma 
compreensão mais profunda de certos princípios fundamentais 
de determinados assuntos.

Nos jogos encontramos a possibilidade de um diálogo, 
de troca entre o educando e o conteúdo, que se explica pela 
própria natureza de atuação do jogo, a interatividade (CUTRIM; 
FARBIARZ, 2010). Desta forma o jogador não se sente sozinho e 
não atua apenas como receptor do conteúdo. Ele interage com o 
que lhe é oferecido e está em constante oportunidade de troca, 
de criação, de avanços e novas modelagens. O jogador vai apren-
dendo e sendo testado a cada passo que o mesmo dá durante 
uma fase ou nível. Esse paradigma é bastante distinto do modelo 
de ensino expositivo no qual os alunos devem aprender tudo 
sobre um determinado assunto e são avaliados tempos depois 
sobre o assunto estudado. Neste modelo não há possibilidade 
de errar sem ser punido, não havendo segunda chance. Isso 
acarreta um extremo desgaste psicológico, pessoal e até fami-
liar, em muitos casos. Ao contrário disso, nos jogos o processo 
segue em repetição até que o jogador consiga adquirir todas 
as habilidades possíveis para conseguir terminar os desafios 
propostos em suas fases ou níveis.

Por esta razão, a utilização de jogos dentro da sala de aula 
vem sendo fomentada para tentar solucionar o problema atual 
grave da falta de motivação e de participação dos estudantes 
(KAPP, 2012). Um dos principais esforços nesse sentido são o de 
Jean Paul Gee (2007), que observa de forma clara a relação entre 
os jogos e o aprendizado, traçando paralelos com o ambiente 
de ensino em sala de aula, levantando trinta e seis princípios 
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chaves que evidenciam como os jogos podem ser projetados 
de forma a nutrir valores de aprendizado crítico e proveitoso 
para o jogador. Dentre esses princípios, destacamos alguns que 
consideramos de vital importância:

• Exploração: o ambiente de aprendizado deve ser construído 
para estimular uma atitude exploratória do aluno, não 
fornecendo uma grande quantidade de informação inicial 
e deixando que o mesmo busque o que for necessário no 
ambiente do jogo. A informação é apresentada apenas sob 
demanda, quando o aluno alcança um ponto no qual ela 
é necessária para prosseguir;

• Segurança: o aprendizado deve permitir a experimentação 
do conhecimento sem grandes riscos ou consequências nega-
tivas, de forma que o erro não seja algo terminativo, mas sim 
uma oportunidade para tentar novamente;

• Motivação: o aluno deve sentir vontade e engajamento 
para dedicar esforço no aprendizado de forma voluntária 
e comprometida, com disposição para praticar várias vezes 
uma habilidade ou conhecimento adquirido;

• Incremental: o aprendizado deve ser organizado de forma que 
inicie com conceitos básicos, que são amplamente exercitados 
antes de progredir para conceitos mais avançados. Além 
disso, os conceitos avançados vão sendo montados e definidos 
a partir dos conceitos mais básicos, de tal maneira que o aluno 
consegue visualizar a conexão lógica entre os itens;
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• Progressão: o aluno deve conseguir reconhecer o seu nível 
de habilidade atual e o quanto ele progrediu ao longo do 
processo de aprendizado;

• Seleção: devem existir vários caminhos para aquisição do 
conhecimento, de forma que o aluno tenha a possibilidade 
de escolher a rota mais compatível com o seu estilo de 
aprendizado.

Acompanhando esta tendência, a metodologia da apren-
dizagem baseada em jogos digitais se expande, diversifica e 
adapta a diversos contextos de ensino-aprendizagem (PRENSKY, 
2012). As possibilidades para o uso de jogos digitais na aprendi-
zagem são numerosas pois os jogos trazem em si uma infinidade 
de conceitos que estimulam a aprendizagem, pois permitem 
a interação com o meio e a construção coletiva de conceitos 
e experiências, bem como a geração de conhecimento. Apesar 
disso, ainda existem elementos complicadores que dificultam 
a instauração de mudanças nas escolas para o uso efetivo deste 
tipo de metodologia. Estes complicadores são de várias ordens, 
uma das mais importantes sendo a falta de formação dos profes-
sores para lidar com as tecnologias digitais, especialmente com 
os jogos digitais.

Iniciativas do Instituto Metrópole Digital

O Instituto Metrópole Digital (IMD) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte tem investido na área de jogos 
digitais nestes últimos anos, tendo um foco especial para 
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a educação com o objetivo de impulsionar a criação de uma 
cultura local de desenvolvimento e uso de jogos educacionais. 
Neste contexto, tem contribuído com uma série de iniciativas, 
conforme apontado pelo mapeamento apresentado à Prefeitura 
Municipal do Natal a fim de auxiliar a cumprir com as metas 
do Plano Municipal de Educação 2015-2025 (MADEIRA, 2016). 
Dentre as iniciativas, podemos destacar a promoção de eventos 
para sensibilização dos professores, a criação de cursos de 
formação e a execução de projetos de pesquisa e extensão 
voltados aos jogos e às tecnologias educacionais.

No que se refere aos eventos promovidos, temos: (1) 
o Encontro Potiguar de Jogos, Entretenimento e Educação 
(EPoGames3), que terá sua terceira edição em 2017 na UFRN e 
já se caracteriza por ser o principal evento voltado a estudantes 
e profissionais interessados em desenvolvimento de jogos digi-
tais e mídia digital interativa do RN; e (2) o Congresso sobre 
Tecnologias na Educação (Ctrl+e), que é um evento científico da 
região Nordeste na área de Informática na Educação, tendo sua 
primeira edição em 2016 na UFRN4 e segunda edição em 2017 
na Universidade Federal da Paraíba5.

Em relação aos cursos para formação de mão de obra 
especializada na área, o Instituto Metrópole Digital oferta o 
bacharelado Interdisciplinar em Tecnologia da Informação no 
qual duas ênfases possuem correlação com os jogos digitais 
e a educação, quais sejam: (1) Informática Educacional; e (2) 
Produção de Jogos Digitais. Essas ênfases buscam formar profis-
sionais que possam utilizar as chamadas novas tecnologias de 

3 <http://epogames.imd.ufrn.br/>.

4 <http://te.imd.ufrn.br/ctrle2016/>.

5 <https://ctrle2017.dcx.ufpb.br/>.

http://epogames.imd.ufrn.br/
http://te.imd.ufrn.br/ctrle2016/
https://ctrle2017.dcx.ufpb.br/
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forma integrada ao projeto pedagógico dos cursos, dispondo 
de capacidade para desenvolver soluções de entretenimento 
digital interativo, utilizando diversas ciências como base para 
desenvolver a capacidade de criação de experiências lúdicas, 
narrativas, interativas e imersivas.

Além da graduação, o IMD também oferta um novo 
curso de mestrado profissional relacionado à área através 
do Programa de Pós-graduação em Inovação em Tecnologias 
Educacionais6, que tem foco tanto em desenvolvimento quanto 
nas práticas educativas com as tecnologias digitais, dando 
atenção especial aos jogos digitais como ferramenta para o ensi-
no-aprendizado. O foco é dado para a dinâmica e as necessidades 
advindas do trabalho cotidiano dos docentes e gestores nos 
ambientes das instituições de ensino, de modo a fortalecê-los 
no enfrentamento dos desafios postos por esse trabalho. Para 
isso, parte-se da compreensão de que a construção e a aquisição 
de conhecimento pelos sujeitos são potencializadas por meio 
de processo de aprendizagem participativo e significativo, 
possibilitando a todos os envolvidos se perceberem e atuarem 
como sujeitos/autores do conhecimento, tornando a instituição 
de ensino e a sala de aula espaços de discussões, pesquisas, 
descobertas e não um ambiente amorfo, de mera repetição e 
reprodução de ideias, conceitos e preconceitos.

No que se refere a projetos de pesquisa e extensão na 
área dos jogos digitais voltados para a educação, executados 
sob coordenação do IMD, se destacam os seguintes: (1) o ensino 
de programação de computadores para crianças do Ensino 
Fundamental I do Núcleo de Educação da Infância (NEI) da 

6 <http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgite>.

http://www.posgraduacao.ufrn.br/ppgite
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UFRN, através do uso da plataforma da Hora do Código7, que põe 
em prática uma metodologia de engajamento na realização das 
atividades por meio da programação visual auxiliada por jogos 
digitais a fim de estimular diversas habilidades necessárias ao 
processo de resolução de problemas (MARINHEIRO et al., 2016);  
(2) o desenvolvimento de jogos para aumentar o interesse dos 
alunos pelo ensino-aprendizado da matemática, nos quais o 
conteúdo da matemática é inserido como elemento neces-
sário para a evolução dos personagens no mundo simulado 
(MARINHEIRO et al., 2016); o desenvolvimento de jogo digital 
sobre a UFRN para permitir disponibilizar para a sociedade 
uma forma lúdica de massificação das áreas de conhecimento, 
tendo como objetivo viabilizar uma solução alternativa para 
ajudar os alunos a melhor refletir e amadurer no processo de 
escolha do seu futuro profissional (MARINHEIRO et al., 2016);e 
(4) o processo de gamificação das salas de aula através de 
modelos de habilidades e experiências, que tem como objetivo 
transformar o ambiente atualmente desestimulante das salas 
de aulas em locais instigantes que permitam gerar um forte 
envolvimento dos alunos através da participação ativa dos 
mesmos (BRITO; MADEIRA, 2015).

Conclusões

Os jogos digitais têm aberto novas perspectivas e aumen-
tado bastante o seu nível de importância no mundo atual, 
tomando diversas direções com o intuito de agradar ao seu 

7 <https://studio.code.org/>.

https://studio.code.org/
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público nos mais variados contextos. Mas para que os jogos 
possam vir a se tornar ferramentas efetivas de ensino-apren-
dizagem nos ambientes das salas de aula das instituições de 
Ensino Básico e Ensino Superior, será necessário que o sistema 
de educação se adapte às necessidades de um mundo que anseia 
por uma educação que estimule a formação do pensamento 
criativo e inovador. Neste sentido, o IMD vem desenvolvendo 
iniciativas para sensibilização e formação de mão-de-obra 
local especializada na área dos jogos digitais e das tecnologias 
educacionais, visando contribuir de forma efetiva para o 
cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação 2015-
2025 do município de Natal.
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Introdução

Este artigo apresenta a análise de uma experiência de ensino 
de programação e formação do pensamento computacional 
com crianças do ensino fundamental que vem sendo realizada 
desde 2015, no Núcleo de Educação da Infância, um colégio 
de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(NEI-CAP/UFRN).

Tem por objetivo elucidar as contribuições do ensino de 
programação para crianças e apontar possíveis aprimoramentos 
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em intervenções nas séries iniciais, considerando o lugar de 
onde estamos falando: o de quem trabalha com crianças.

Mas afinal, por que programação para crianças?

A discussão sobre a importância do ensino de progra-
mação e da formação do pensamento computacional de crianças 
vem ganhando destaque nos principais eventos que envolvem 
as áreas de informática e tecnologias educacionais, num reco-
nhecimento de que diversas profissões do nosso século exigem 
essa formação. Para Silva et al. (2015), o acesso ao ensino de 
programação no Brasil está ainda muito restrito a quem procura 
cursos de graduação na área ou cursos correlatos, diferente-
mente de países como Estados Unidos e Estônia onde tal ensino 
é oferecido desde as séries iniciais - uma ação que entende que 
o desenvolvimento de tais competências em seus alunos, gerará 
impactos na economia, pelo fato destes estarem mais preparados 
para as mudanças atuais. Tais autores ainda ressaltam:

Os resultados de estudos realizados na área, particular-
mente em Jogos, Robótica, Ferramentas, Metodologias e 
Técnicas, indicam que os alunos se sentem empenhados 
e motivados por essa nova experiência de aprendizagem, 
produzindo níveis mais altos de ativação de estudante, 
mais emoções positivas, melhores atitudes em relação 
ao material de aprendizagem do que os métodos 
convencionais de ensino. Entretanto, a aplicação efetiva 
e em escala do ensino de programação no ensino básico 
ainda requer mais pesquisas e o desenvolvimento de 
novas abordagens (SILVA et al., 2015).
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Esse ponto de vista evidencia muito além de uma preocu-
pação com uma formação para o futuro, mas a compreensão de 
que o uso de ferramentas computacionais traz benefícios atuais, 
quando impulsiona a aprendizagem das crianças, em virtude 
do interesse destas pelos recursos e linguagem computacional. 

É importante ressaltar que para a Sociedade Brasileira 
da Computação (SBC), a computação deve ser tratada como 
qualquer outra ciência que auxilie diretamente no desenvolvi-
mento do educando, constituindo-se como um requisito para 
a evolução do país (BRAGA et al., 2016).

O pensamento computacional é um método para solução 
de problemas baseado nos fundamentos e técnicas da Ciência 
da Computação (WING, 2016). Sua proposta é aplicar habilidades 
utilizadas para criação de programas computacionais como 
metodologia para resolução de problemas gerais.

Segundo Iste (2013, p. 43), o pensamento computacional 
é considerado como um processo de solução de problemas que 
inclui características tais como:

Formular problemas de modo que seja possível usar um 
computador para ajudar a resolvê-los; organizar os dados 
logicamente de modo que, futuramente, seja possível 
analisa-los; representar dados através de abstrações, 
tais como modelos e simulações; criar formas de auto-
matizar as soluções através do pensamento algorítmico; 
permitir identificar, analisar e implementar soluções 
possíveis, com o objetivo de conseguir a combinação 
mais eficiente e eficaz de etapas e recursos; generalizar 
e transferir este processo de solução de problemas a uma 
variedade de outros problemas.

Diante de tantas habilidades envolvidas, percebemos o 
quanto o desenvolvimento do pensamento computacional é de 
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grande importância para toda a sociedade, pois são saberes 
a serem aplicados para a vida toda, tanto no âmbito pessoal 
quanto profissional, que auxiliam na busca de soluções de 
problemas, em qualquer área (WING, 2016).

Tedesco et al. (2016), reafirmam a necessidade de formação 
do pensamento computacional para crianças, equiparando-a ao 
processo de aquisição da leitura e da escrita, pelo fato de reme-
ter-se à estratégias para a resolução de problemas que envolvem 
o uso/desenvolvimento do raciocínio lógico e formal. Para tais 
autores, os cidadãos do século XXI devem ser capazes de entender 
e projetar sistemas utilizando conceitos da área computacional. 
Em artigo apresentado em congresso na área computacional, tais 
autores levantam questionamentos em torno de quais conceitos 
elementares do pensamento computacional estariam em jogo 
e por quais meios deve se dar o seu ensino - o que nos indica que 
essas são questões em evidência, que demandam maior clareza 
e, consequentemente, muitos debates.

Dentre as experiências com uso de jogos na formação do 
pensamento computacional, Tedesco et al. (2016) destacam o uso 
do site3 Code Studio (mesma plataforma que está sendo utilizada 
na experiência do NEI), o qual compila uma série de atividades 
lúdicas que buscam apresentar conceitos de programação para 
crianças a partir dos quatro anos de idade. A maioria dos desa-
fios oferecidos por este site utiliza blocos de código encaixáveis, 
em que os jogadores fornecem os comandos a serem executados 
por personagens. Encontrar relatos desta natureza nos indica 
que o que acontece na nossa escola está em consonância com as 
práticas atuais que estão sendo disseminadas com o intuito de 
abordar noções de conhecimento de programação com crianças.

3 <https://studio.code.org/>.
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Entendendo que os programas “são escritos em linguagens 
que foram especialmente projetadas com um conjunto limi-
tado de instruções para dizer aos computadores o que fazer” 
(MADEIRA et al., 2016, p. 302), estamos oferecendo por meio do 
projeto “A Hora do Código”, que será apresentado na próxima 
sessão, a possibilidade de vivenciar o exercício da programação 
e o desenvolvimento do pensamento computacional fazendo 
com que nossos alunos possam criar soluções para problemas 
do cotidiano de maneira simples e divertida. Considerando a 
rapidez com que a tecnologia é impulsionada para atender as 
necessidades humanas, imaginemos que os programas exis-
tentes hoje poderão estar obsoletos, em tempo relativamente 
breve. Essa é uma das importâncias de se aprender a programar. 
Sem falar que a computação está presente em todas as áreas 
influenciando nossas relações de trabalho, estudo, família e 
comunicação. O projeto A Hora do Código assim pode ser descrito:

Hora do Código é uma iniciativa global voltada para a 
desmistificação do ensino da programação de computa-
dores. A iniciativa já foi aplicada em mais de 180 países 
totalizando dezenas de milhões de estudantes. [...] 
Em pouco tempo, a iniciativa da Hora do Código evoluiu, 
contando com tutoriais e cursos mais completos sobre 
atividades do ensino de programação. De uma maneira 
geral, as atividades são organizadas em 4 cursos 
conforme a faixa etária dos alunos e os conhecimentos 
a serem adquiridos. (MADEIRA et al., 2016, p. 304). 4

Tais autores são os responsáveis pela implementação do 
projeto no NEI, o qual também encontra uma justificativa para 

4 <http://ceur-ws.org/Vol-1667/CtrlE_2016_AC_paper_52.pdf>.
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além do ensino de programação: a necessidade do desenvol-
vimento do raciocínio lógico, essencial para qualquer área de 
conhecimento e/ou atuação. 

A Hora do Código: resgatando a 
história da experiência no NEI

Ao ingressarmos como professores do NEI, em 2015, nos 
deparamos com muitos projetos em andamento e nos dedi-
camos à apropriação de todo o trabalho. Um desses projetos, 
intitulado “A Hora do Código”, iniciado ainda em 2015 com 
alunos dos 3º e 2º anos do ensino fundamental, tem por objetivo 
contribuir para a formação tecnológica das crianças, por meio 
do ensino de programação de computadores, de modo a desen-
volver competências técnicas no trato com jogos digitais, bem 
como incentivar o espírito empreendedor. Originou-se de uma 
parceria entre o Instituto Metrópole Digital (IMD/UFRN) e o 
NEI, cabendo ao primeiro a coordenação do projeto, a assessoria 
computacional, com o fornecimento de professores bolsistas 
do próprio instituto, e ao segundo, fornecer os alunos sujeitos, 
professores colaboradores e coordenação pedagógica. A equipe 
do IMD envolvida nesse projeto dedica-se ao desenvolvimento 
de ações na área de ensino de programação para crianças 
e tomou a iniciativa de colocar em prática essa experiência.

As aulas dedicadas ao projeto acontecem semanalmente 
desde a sua implantação. São mediadas por um professor 
bolsista (aluno de computação do IMD) e acompanhadas pelos 
professores efetivos das turmas. Em 2015, tais momentos acon-
teciam inicialmente na própria unidade do NEI, em condições 
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materiais e tecnológicas que podemos considerar precárias: 
as crianças utilizavam os computadores do programa UCA 
(programa Um Computador por Aluno, do Governo Federal), 
que não ofereciam as condições necessárias para utilização 
da plataforma Code Studio, pois tinham processadores lentos 
e baixa conexão com a internet. Esses fatores traziam muitas 
dificuldades para o desenvolvimento das aulas, pelo fato das 
crianças não conseguirem avançar nas etapas dos desafios 
disponíveis na plataforma. Era comum as máquinas travarem 
ou perderem conexão com a internet.

Diante de tal cenário, a coordenação da escola e a 
coordenação do projeto viabilizaram uma mudança no espaço 
e equipamentos, de modo que as turmas passaram a ir semanal-
mente ao Instituto Metrópole Digital para uso de um dos seus 
laboratórios de informática. Essa medida foi importante para 
impulsionar o andamento do projeto, de modo que as crianças 
passaram a estar motivadas, por estudarem em condições mais 
favoráveis. Agora, as barreiras estruturais estavam superadas: 
o foco eram os desafios que a própria plataforma oferecia.

Na “Hora do código”, as crianças têm acesso a desafios 
que envolvem noções de programação, movimentação espacial 
e raciocínio lógico. São apresentados jogos com personagens 
que precisam realizar ações, construir figuras, conquistar 
objetos... São elas que definem os passos que esses personagens 
devem cumprir para alcançar tais objetivos, criando pequenos 
algoritmos de maneira lúdica, conforme mostra a Figura 1.
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Figura 1 – Exemplo de uma sequência de ações: algoritmo.
Fonte: https://hourofcode.com/br.

Dessa forma, elas acabam “programando” o que vai 
acontecer, de maneira natural e sem necessariamente estarem 
cientes de que estão elaborando um algoritmo computacional.  
Na medida em que vão avançando nos desafios, a plataforma 
permite que as crianças tenham acesso a outros estágios dos 
jogos, que progressivamente, vão ficando mais complexos. 
Através dessa atividade, desenvolvem conceitos matemáticos 
e, ao mesmo tempo, o seu pensamento computacional.

Utilizar jogos como ferramenta pedagógica sempre foi 
uma estratégia adotada pelo NEI. É praticamente consenso, 
entre educadores que trabalham com crianças e dedicam-se 
à alfabetização matemática, a importância da utilização de jogos 
em sala de aula. O caderno Jogos na Alfabetização Matemática, 
do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
sintetiza a eficácia desse recurso de ensino e aprendizagem:

É importante observar que o jogo pode propiciar a cons-
trução de conhecimentos novos, um aprofundamento 
do que foi trabalhado ou ainda, a revisão de conceitos já 
aprendidos, servindo como um momento de avaliação 
processual pelo professor e de auto avaliação pelo aluno 
(BRASIL, 2014).
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Antes da implantação do “A Hora do Código” eram 
utilizados alguns jogos digitais para fins pedagógicos, apesar 
da simplicidade da estrutura física da escola (pequeno espaço 
multimídia, com poucos computadores e os UCAS) não favorecer 
tal uso. A utilização de jogos digitais esteve sempre atrelada à 
construção de conceitos de forma lúdica e acontecia de acordo 
com a demanda do Tema de Pesquisa5 da turma. O trabalho 
com jogos digitais no NEI ganha ainda mais força, com a 
consolidação da disciplina de Mídia-educação, na proposta 
curricular da escola. É objetivo deste componente curricular 
inserir, junto às crianças, experiências envolvendo o estudo e 
o uso consciente das mídias.

A partir da implantação do projeto “A Hora do Código”, 
passa-se a ter um olhar mais específico para a formação do 
pensamento computacional das crianças, muito mais voltado 
para os objetivos da construção de conceitos relacionados 
à matemática, o desenvolvimento do raciocínio lógico e a 
construção de noções de programação, independentemente 
das temáticas de estudo das turmas.

Diante da avaliação positiva feita pelos professores e 
turmas envolvidas em 2015, o projeto teve continuidade em 
2016 e 2017, passando a envolver todas as turmas do ensino 
fundamental. Outra mudança estrutural positiva foi a realização 

5 O Tema de Pesquisa é a metodologia pedagógica adotada pelo NEI-CAP/
UFRN, na qual os saberes explorados com as crianças partem de temas esco-
lhidos pelas mesmas, ou por necessidades observadas pelos professores. 
Tais estudos acontecem em etapas não estanques, sendo estas: Estudo da 
Realidade – levantamento do que as crianças sabem e querem saber sobre o 
tema; Organização do Conhecimento – realização de ações para adquirir os 
saberes que respondam as questões levantadas pelas crianças; e Aplicação 
do Conhecimento: sistematização/organização dos conhecimentos adqui-
ridos (REGO, 1999).
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das aulas no novo laboratório de informática do NEI que agora 
apresenta as condições necessárias para realização do projeto. 
A plataforma utilizada continua sendo a mesma e os desafios 
adequados de acordo com o nível de desenvolvimento da turma.

Outra mudança no projeto, advinda da avaliação feita 
pelos professores participantes em 2015, foi a realização de 
encontros de formação com os professores do IMD, com o obje-
tivo de capacitar e fornecer clareza teórica e metodológica sobre 
o projeto “A Hora do Código” para todos os professores do NEI e 
assim, impulsionar os resultados dessa nova etapa do projeto. 

Resgatamos as ideias de Belloni, sobre mídia-educação, 
para ressaltar a importância do investimento realizado em prol 
da formação dos professores. Este é um exemplo de situação na 
qual as mídias tornam-se além de ferramentas, objeto de estudo 
dos professores. Segundo a autora, estas são duas dimensões 
essenciais a ser consideradas, quando se pensa um trabalho de 
integração das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) 
na escola – uma formação para e com as mídias.

As considerações que aqui teceremos revelarão o nosso 
olhar e os olhares das crianças sobre resultados. Tentamos 
contribuir com a continuidade e aprimoramento desta inter-
venção, entendendo que estamos diretamente envolvidos com 
o processo e com os frutos que vêm sendo obtidos.

Desafios e outras perspectivas a 
partir da experiência vivenciada

Optamos por assim nomear este tópico, pelo fato de 
entendermos que muito já foi aprendido, mas que muito ainda 
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temos que aprimorar para explorar as possibilidades dos jogos 
digitais, quando pretendemos desenvolver o pensamento 
computacional. Partimos das falas de algumas crianças que 
participaram do projeto em 2015, quando questionadas sobre 
o que aprenderam com “A Hora do Código”:

Aprendemos o que é um algoritmo; aprendemos que 
tudo tem um passo-a-passo; foi a melhor aula da minha 
vida, porque aprendi sobre os jogos; descobri o segredo 
dos jogos, o que está por trás deles; aprendi matemá-
tica e língua portuguesa; aprendi sobre quantidades, 
graus e pixels; aprendi a mexer em programas que 
antes eu não sabia (Crianças do 2º e 3º ano do Ensino 
Fundamental 2015).

Tais falas revelam a percepção das crianças sobre os 
conhecimentos que estão envolvidos nos desafios propostos 
pelos jogos, bem como o entusiasmo por estarem aprendendo 
de um “jeito diferente”.

As crianças do 4º ano, em 2016, conseguiram elaborar 
respostas mais completas, quando solicitadas a expressarem 
sua opinião sobre as aulas destinadas à Hora do Código:

Bom, eu acho que A Hora do Código tem sido divertida 
porque nós brincamos, porque nós montamos blocos 
para os personagens andarem ou desenharem. É desa-
fiadora porque às vezes é muito difícil.

Muito legal. Além de estarmos utilizando o espaço do 
NEI do prédio novo – o laboratório de informática – 
estamos aprendendo a programar (Crianças do 4º ano 
2016).
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Nas falas acima, percebemos o reconhecimento das dificul-
dades encontradas durante os jogos, apesar da ciência de que se 
estava brincando. Outra percepção é de que estavam lidando com 
conhecimentos da área da computação, quando a criança fala que 
está “aprendendo a programar”. Fica perceptível a riqueza do 
trabalho com os jogos computacionais, diante do que está sendo 
aprendido pelas crianças, o que reforça a defesa da importância 
do uso dos recursos tecnológicos para a sua formação.

Apesar das considerações feitas pelas crianças e das 
avaliações positivas apresentadas pelos professores desde 2015, 
os quais apontaram como aspectos positivos o desenvolvimento 
da autonomia para compreender e solucionar os problemas 
propostos envolvendo principalmente o raciocínio lógico e 
conceitos matemáticos (MADEIRA et al., 2016), percebemos que 
seria viável e bastante enriquecedor, afinar o desenvolvimento 
desse projeto com a metodologia de trabalho do NEI, no que se 
refere à condução das aulas e diálogo com o Tema de pesquisa, 
nossa metodologia de trabalho.

Apesar de compreendermos que a administração do 
tempo é um dos desafios do espaço de sala de aula (ou labo-
ratório de informática), faz-se necessário uma maior atenção 
na condução dessas aulas por parte dos mediadores, para 
assegurar que a rotina estabelecida incialmente seja cumprida. 
Ou seja, que sejam garantidos os momentos de roda inicial 
e roda final. No NEI, esses momentos de roda cumprem papeis 
claros e fundamentais: dar ciência quanto aos objetivos do 
trabalho do dia e fornecer as orientações necessárias – roda 
inicial; socializar as aprendizagens e avaliar os trabalhos/ações 
realizadas – roda final.

Entendemos que, dessa forma, as crianças estarão 
trocando experiências e avaliando a si mesmas e a própria 
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ferramenta em uso, o que colabora para o alcance de um de 
nossos objetivos primordiais no trabalho com as mídias e tecno-
logia - a formação de consumidores críticos. Consideramos que 
tais momentos de discussão trarão maior clareza e aprofun-
damento para as aprendizagens que estão envolvidas neste 
projeto. A intencionalidade pedagógica é o que provoca o 
diferencial entre jogar em casa ou sozinho, e jogar no ambiente 
escolar. Destacamos ainda um trecho do Caderno do PNAIC para 
justificar nossa preocupação com a mediação pedagógica:

[...] Para que o ato de jogar na sala de aula se caracterize 
como uma metodologia que favoreça a aprendizagem, 
o papel do professor é essencial. Sem a intencionalidade 
pedagógica do professor, corre-se o risco de se utilizar 
o jogo sem explorar seus aspectos educativos, perdendo 
grande parte de sua potencialidade (BRASIL, 2014).

Pensando nas conquistas proporcionadas pelo uso de 
jogos, principalmente para a área de Matemática, concordamos 
com Smolle (2017), quando defende que a sala de aula deve ser 
uma comunidade matemática, um espaço onde as crianças:

 [...] possam participar, opinar, comunicar e trocar 
informações e experiências. Nessa comunidade, os 
alunos – mediados por um professor que questiona, 
instiga a análise, valoriza a troca de impressões e 
opiniões – desenvolvem um conhecimento matemá-
tico que lhes permite identificar, selecionar e utilizar 
estratégias adequadas ao resolver situações-problema 
por meio de diferentes processos de resolução, em 
detrimento das respostas mecânicas para problemas 
sem sentido para eles (SMOLLE, 2017, p. 51).
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A mediação pedagógica, seja feita pelo adulto mais 
experiente ou entre os pares, pressupõe relações de troca, 
de ajuda. Nesse sentido, seria produtivo oferecer também 
maiores oportunidades para que as crianças trabalhem em 
duplas na resolução dos problemas. As ideias de mediação e 
interação aqui defendidas estão fundamentadas na teoria 
de Zona de Desenvolvimento Proximal, na qual se evidencia 
que as interações estabelecidas possibilitam que uma criança 
alcance compreensões que poderiam ser consideradas acima do 
esperado para a sua idade/nível de desenvolvimento. Essa teoria 
é assim descrita por Vigotski (2017, p. 63):

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento 
real, que se costuma determinar através da solução 
independente de problemas, e o nível potencial, 
determinado através da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou sob a colaboração com 
companheiros mais capazes.

Uma interlocução possível desse projeto com o Tema de 
Pesquisa poderia se dar por meio da proposição de desafios (por 
meio de suporte digital ou não) que pudessem ser construídos 
pelas próprias crianças, explorando as temáticas de estudo das 
turmas e usando a mesma lógica da programação. Esse exercício 
poderia possibilitar às crianças transpor o uso de uma mídia 
específica, possibilitando o desenvolvimento do raciocínio 
lógico e da capacidade de resolver problemas para além do uso 
de computadores.

Outra ação que poderia ampliar as possibilidades de 
formação das crianças seria a diversificação dos canais utilizados 
para o desenvolvimento do pensamento computacional, dando 
acesso a novas temáticas, cenários, personagens e desafios. 
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Para fomentar o interesse e envolvimento das crianças é neces-
sário trazer o movimento, a mudança e a novidade, de modo a 
realimentá-las da curiosidade e desejo pelo novo. Em algumas 
situações, presenciamos uma expressão de desânimo das crianças 
durante as aulas, o que pode ser atribuído ao uso constante do 
mesmo site (apesar das suas diversas fases de desafio).

Enfim, as sugestões que fazemos à experiência, são 
resultado do exercício de reflexão sobre a nossa prática, do 
ouvido atento para o que dizem as crianças, e do nosso compro-
metimento com a formação global das crianças, incluindo o 
desenvolvimento do pensamento computacional.

Considerações finais

Encerramos esse relato de experiência reconhecendo os 
ganhos para a escola e para as crianças com a implantação desse 
projeto. O uso e a apropriação da plataforma, o desenvolvimento 
do pensamento computacional e, consequentemente, da auto-
nomia para resolver problemas, são conquistas que não podemos 
mensurar exatamente, pois não se revelam completamente em 
uma avaliação oral ou escrita: elas reverberam nas situações 
pessoais e profissionais que surgem e/ou surgirão na vida.

Se enxergarmos a criança como um ser histórico e 
cultural, não podemos deixar de proporcionar a ela o acesso a 
informações e formas de aprender do “seu tempo”. Com projetos 
como “A Hora do Código”, a escola é instigada a buscar melhores 
estruturas, e os professores a buscar novas alternativas para 
impulsionar as aprendizagens.
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Esperamos que as dificuldades e sugestões aqui apontadas 
sejam ponto de partida para continuarmos aprimorando esse 
trabalho e que as conquistas comemoradas sejam impulsiona-
doras para novas aprendizagens, em iniciativas onde tecnologia 
e educação se apresentem como precisam estar: indissociáveis.
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MÍDIA-EDUCAÇÃO  
E PRÁTICA PEDAGÓGICA



CONSUMO X NECESSIDADE
A RELAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E A 

MÍDIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Adriana Chaves de Sousa Castro1

Camila Percília Alves de Carvalho Costa2

Introdução

Na atualidade, sabe-se do potencial das crianças como consumi-
doras de bens e serviços. As propagandas se esmeram para atrair 
esse público que, mesmo não estando no mercado de trabalho, 
consegue consumir por meio de suas famílias, as quais cedem 
graças ao poder de persuasão dos pequenos. Nesse sentido, 
a mídia tem contribuído para o incentivo ao consumo, na medida 
em que constrói peças publicitárias endereçadas às crianças e 
aos seus anseios pela obtenção de roupas, brinquedos e demais 
itens ou artefatos que se transformam em objetos de desejo.

Para Santos (2007), o marketing voltado às crianças 
utiliza a sedução como estratégia para o consumo de novos 
produtos que, muitas vezes, não estão nem de acordo com a 

1 Pedagoga, Especialista em Psicopedagogia Institucional e Educação 
Infantil, professora da Educação Infantil, da Rede Municipal de Nísia Floresta.

2 Pedagoga, Especialista em Educação Infantil: concepções e estratégias 
Metodológicas, Especializanda em Neuropedagogia, professora da educação 
Infantil na rede particular em Natal/RN.
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cultura da região. Esse poder de persuasão da propaganda 
alicia o infante para possuir o produto. Diante disso, instiga-se 
a discussão sobre comprometimento das crianças expostas ao 
estímulo do consumo como forma de obter prazer, pensando 
acerca das consequências destas inf luências sobre elas,  
cuja estrutura encontra-se ainda em processo de formação.

O interesse pela temática “infância e consumo” surgiu 
por meio das experiências enquanto professoras da Educação 
Infantil, observando a interação das crianças com os discursos 
proferidos, os objetos trazidos por elas e os significados/impor-
tância dados a tais artefatos. A partir das vivências no ambiente 
escolar pesquisado, percebe-se como a mídia e o consumo têm 
influenciado tanto o comportamento das crianças diante das 
atividades vivenciadas na rotina escolar quanto o comporta-
mento do professor nesse processo de ensino-aprendizagem.

Além disso, a participação no curso de aperfeiçoamento 
“Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da 
Infância” também permitiu a ampliação nos horizontes 
de pesquisa e de prática pedagógica, chamando a atenção sobre 
a presença das mídias e tecnologias no contexto escolar, bem 
como sobre a necessidade de as instituições educativas assu-
mirem seu papel enquanto espaços de formação associados à 
realidade em que estão inseridos. Ademais, ao iniciar os estudos 
sobre Infância, consumo e mídias, estabeleceram-se as relações 
entre teoria e prática, o que permitiu perceber mais claramente 
algumas situações vivenciadas no contexto de trabalho.

Nesse sentido, a intervenção pedagógica foi construída 
mediante o objetivo de contribuir para a abordagem e sensibi-
lização a respeito do consumo e seus reflexos no dia a dia das 
crianças e na rotina da escola. Para tanto, as atividades foram 
pensadas considerando o nível de desenvolvimento das crianças, 
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bem como o uso de estratégias que considerassem o lúdico, sendo 
realizadas em um ambiente educacional privado, na cidade de 
Natal. Participaram, ao todo, 20 crianças de Educação Infantil 
da faixa etária de 3 e 4 anos, do sexo feminino e masculino.  
Os sujeitos de pesquisa foram selecionados a partir da disponi-
bilidade de tempo e da aceitação de participação na pesquisa.

As ações a serem desenvolvidas primam pela oportuni-
dade da criança se expressar e demonstrar seu entendimento 
acerca da temática abordada, de modo a estimularmos a 
reflexão acerca de comportamentos associados aos valores na 
perspectiva do consumo.

Quanto à organização do texto, a primeira parte do 
artigo trata dos pressupostos da mídia-educação, bem como 
dos aspectos vinculados aos estudos sobre consumo e mídia 
na educação de crianças. Já na segunda parte, tem-se a 
descrição do lócus da pesquisa, caracterizando sucintamente 
os espaços e sujeitos envolvidos na intervenção. Além disso, 
são trazidas algumas orientações teórico-metodológicas que 
nortearam o trabalho desenvolvido. A terceira parte, por sua 
vez, apresenta a sequencia didática construída, mostrando 
as principais atividades realizadas, assim como a reação dos 
participantes diante delas.

Por fim, teceremos algumas considerações finais sobre 
a intervenção, discutindo as contribuições das ações desen-
volvidas para o entendimento da temática e a cooperação 
para modificações junto ao comportamento das crianças. 
Serão retratadas as experiências, teorias e métodos aplicados 
durante o processo de ensino e aprendizagem, conforme os 
princípios construtivistas e socioenteracionistas no contexto 
da educação infantil. Traremos uma abordagem da criança 
como um ser que constrói os seus próprios conhecimentos e 
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que interage com o meio em que vive, estabelecendo reflexões 
que implicam em percepções acerca de suas relações com o 
meio social em que está inserida.

Mídia-educação e consumo:  
implicações para a educação infantil

Antigamente, o acesso à informação era restrito. 
Aprendia-se por meio de: tradições orais, nas quais os conhe-
cimentos são repassados de geração a geração por familiares 
e pessoas da comunidade; troca de cartas; livros, jornais e 
revistas. Hoje, entretanto, o acesso à informação encontra-se 
bastante alargado, o que permite a obtenção de notícias quase 
que instantaneamente. A internet, em seus diferentes suportes, 
permitiu uma mudança de paradigma, com a qual é possível 
obter informações em qualquer lugar, em tempo real.

Nesse contexto, Momo (2007) destaca que antigamente 
as crianças aprendiam com as famílias, a igreja e as relações 
comunitárias centradas na experiência. No entanto, isto tem 
sido modificado frente à perspectiva da televisão e seu conteúdo 
performático de estímulo a compras e consumo. Para a autora, 
a rede midiática e consumista em que as crianças vivem 
mobiliza o desejo, estimula a imaginação e cria necessidades, 
padrões de exigência, significados, capital simbólico e práticas 
que são compartilhadas pelos infantes.

Atualmente, vive-se a cultura do consumo (SOUZA, 2005), 
com a qual aprende-se a supervalorizar os objetos que circulam 
entre nós. Já a tradição dada pelas famílias se tornou uma cultura 
desvalorizada, pois como o próprio autor ressalta: “a abundância 
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do supérfluo nos deixou mudos. Ora, o que é novo já se torna 
velho ao mesmo tempo em que se surge. Como então os pais 
haveriam de contar histórias antigas ou mesmo dizer velhas?”.

Cabe ressaltar que, atualmente, as informações e as 
notícias estão cada vez mais próximas e ao alcance de todos. 
Com apenas um clique, seja de um celular ou um tablet, toda 
essa veiculação que faz parte da mídia invade o cotidiano das 
pessoas. Em se tratando do que vem a ser mídia, compreen-
de-se que esta tem um sentido muito amplo, o qual implica 
em expandir, tornar acessível, incentivar, estimular e levar ao 
conhecimento do público objetos, atividades, bens e serviços.

Na Educação Infantil, as crianças, sendo pequenas e não 
tendo o devido entendimento das implicações da mídia para as 
relações sociais, devem ser incluídas em um trabalho que leve 
a refletir sobre a relação entre conteúdo, práticas e vivências. 
De acordo com Fantin (2011), é preciso trazer para a discussão em 
sala de aula a temática da mídia e das práticas comunicativas, 
a fim de se estimular na criança a reflexão e o posicionamento 
crítico frente à influência do conteúdo publicizado na rotina, 
escolhas e comportamentos no dia a dia das crianças.

A mídia-educação na escola não se presta à expansão de 
propagandas ou ao fortalecimento do consumismo desenfreado, 
mas implica em estabelecer uma conceituação crítica e reflexiva 
acerca de formar cidadãos que sabem fazer uso ativo, crítico 
e criativo (IBIDEN) das tecnologias para fins de formação pessoal 
e social. A mídia-educação visa, portanto, trabalhar questões 
de pertencimento, de democratização de oportunidades e de 
expansão do saber, e não de reforço ao consumismo.

Assim, é preciso que haja um trabalho direcionado para 
o entendimento de que as mídias na educação devem contri-
buir para a ampliação das possibilidades de aprendizagem, 
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fazendo uso dos conhecimentos que poderão enriquecer 
temáticas em sala de aula, bem como estimulando a reflexão 
acerca das conexões entre a realidade particular de cada um 
e o contexto em sociedade. O que se busca é a oportunidade 
de facultar à prática pedagógica uma relação com a mídia-
-educação que favoreça a construção de uma nova forma 
de mediação cultural, como destaca Fantin (2011). Uma 
mediação que amplia os horizontes educacionais em forma 
de conceitos e saberes que influenciarão nas formas de ver, 
perceber e agir na sociedade em que se vive.

No Dicionário de Língua Portuguesa, define-se a palavra 
“mídia” como um conjunto de meios de comunicação (jornais, 
revistas, rádio, televisão, etc.) para alcançar as massas com fins 
de propaganda (BUENO, 2007). De fato, ao se falar em mídia, 
pensa-se diretamente em propagar bens e produtos. No entanto, 
em educação, as mídias contribuem para a expansão de conhe-
cimentos, ao tratar com os alunos os conteúdos por meio de 
uma dinâmica que promova a curiosidade e a criatividade.

Na Educação Infantil, as mídias têm um papel funda-
mental, dado o caráter lúdico que pode se atribuir às atividades 
realizadas. Como destaca Fantin (2011, p. 31), “uma abordagem 
mais ampla da mídia-educação pode ser entendida a partir de 
três perspectivas: educar sobre/para os meios (perspectiva 
crítica), com os meios (perspectiva instrumental) e através 
dos meios (perspectiva expressivo-produtiva)”. Assim, o que se 
busca na Educação Infantil é a construção de um trabalho que 
utilize a mídia em uma perspectiva dialógica, que permita a 
práxis centrada na ação reflexiva.

O trabalho com mídia-educação na escola favorece a 
expansão da comunicação, permitindo a análise de signos repre-
sentativos, que estimulam na criança a reflexão e expansão do 
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objeto comunicativo por meio da interpretação (IBIDEN). Assim, 
trabalha-se linguagem, comunicação e educação mediante a 
perspectiva de evidenciar saberes e fazeres que contribuam para 
a efetiva formação de uma proposta de trabalho dialética que 
forma e informa. Tudo isso resulta em uma prática significativa 
que proporciona uma aprendizagem relacionada à realidade e 
pautada na inquietação da pergunta e da descoberta.

Desse modo, é preciso pensar como se tem dado o 
trabalho da mídia e tecnologia em relação à Educação Infantil, 
bem como sua influência na infância. A prática pedagógica 
deve buscar a reflexão acerca do que as ações midiáticas têm 
estimulado quanto às questões de consumo, de forma a possi-
bilitar o desenvolvimento de uma percepção crítica frente ao 
que se deve realizar no contexto social. A mídia-educação na 
Educação Infantil, portanto, deve estar associada ao lúdico/
brincar, trazendo para seu contexto discussões pertinentes no 
que tange à formação para a cidadania, de modo a contribuir 
para a reflexão do que vem a ser necessário, pertinente e útil 
para a atuação e o desenvolvimento da criança em sociedade, 
em uma perspectiva crítico-reflexiva.
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O lúdico como ferramenta indispensável no 
processo de aprendizagem na educação infantil 
do núcleo de aprendizagem da criança – NAC

O desenvolvimento da criança passa por fases que revelam 
o que a caracteriza como ser agente e reagente às situações coti-
dianas de vida em sociedade. Para apropriar-se deste mundo, 
a criança estabelece relações significativas no meio em que vive, 
atuando diretamente no espaço, seja este proporcionado pelo 
envolvimento na escola ou em casa. Nessas atividades, aprende 
a perceber o mundo a sua volta, a estabelecer relações de troca, 
a construir conceitos e criar formas de intervir no meio com 
ações a seu favor, no que se refere a sentir-se. Nesse contexto, 
surgem também as relações de consumo.

Nesse processo, o que se deve considerar é o que vem a 
ser fator inerente à infância, como recurso diretamente voltado 
à aprendizagem, de modo que se pense a favor da facilitação 
da aprendizagem das crianças. Assim, como algo que faz parte 
diretamente da infância é o ato de brincar, o qual se caracteriza 
como algo intimamente ligado às necessidades de toda criança, 
é através do lúdico que se tem a porta para tratar de assuntos 
pertinentes, como o consumismo pela inserção da mídia.

Maluf (2008) ressalta que brincar, portanto, é coisa séria. 
É algo que abre espaço para a vivência de papéis e represen-
tação da realidade. Na brincadeira, a criança se solta, age com 
liberdade, expressa seus conhecimentos e retrata por meio 
da ação parte de sua vivência e de suas experiências. Nesse 
aspecto, a criança representa também as ações voltadas ao 
consumismo, à necessidade de ter sempre mais, demons-
trando que os valores estão sendo invertidos a ponto de serem 
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colocados acima da humanização, por meio de uma relação de 
acúmulo e insatisfação.

Pensando nisso, é importante que haja uma maior preo-
cupação com relação aos educadores no processo de estabelecer 
um conceito positivo quanto à arte de brincar e relacionar este 
fazer à realidade. Faz-se necessário que o educador traga para a 
discussão da sala de aula, por meio da brincadeira, questiona-
mentos que levem o infante a falar, perceber, refletir e construir 
oportunidades de se estabelecerem grandes descobertas. 
Tal momento proporcionará ao educador a possibilidade de 
intervir no que se refere a levar a criança a conquistar uma 
aprendizagem significativa.

Segundo Maluf (2008, p. 17) as atividades recreativas, os 
momentos de brincadeira, são fundamentais para a formação 
da criança e de todo ser humano, em seus aspectos “fisioló-
gicos, psicológicos e sociais”. As brincadeiras são capazes de 
fornecer um espaço de avaliação e percepção do que vem a 
ser a criança em suas particularidades e aspectos pessoais, 
ofertando ao educador meios para que desenvolva ações que 
estejam centradas em levá-la a estabelecer relações entre o que 
vivencia na escola e suas experiências cotidianas.

Nesse aspecto, ele deve, portanto, levar a brincadeira 
como um momento pedagógico de extrema necessidade e, prin-
cipalmente, de análise para o desenvolvimento de habilidades 
e competências. De fato, muito há que se ensinar, por meio 
de algumas brincadeiras. Desse modo, é papel do educador 
caracterizá-las como um momento de extrema importância 
para o estabelecimento de vínculos.

Observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta, 
sem planejamento, nem devolução, e muito menos sem 
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encontro marcado. Observar uma situação pedagógica 
é olhá-la, fitá-la, mirá-la, para ser iluminado por ela. 
Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la, mas 
sim fazer vigília por ela, isto é, estar e permanecer acor-
dado por ela, na cumplicidade da construção do projeto, 
na cumplicidade pedagógica (WEFFORT, 1992, p. 14).

Assim, para desenvolver uma proposta de trabalho que 
leve a brincadeira como espaço de descobertas e aprendizagens, 
é preciso que o educador a faça com a certeza de que é eficaz 
na busca pela aprendizagem. Importa ainda que realize tais 
momentos por meio de um planejamento que integre suas 
observações acerca da turma, enfocando as necessidades de 
aprendizagem do grupo. A brincadeira, portanto, é um forte 
elemento no contexto escolar, no que se refere a mediar as 
relações de compreensão do mundo no qual a criança se insere.

No contexto educacional, as brincadeiras devem ter 
espaço assegurado. Devem fazer parte do currículo oficial 
da escola, visto a grande eficácia dessa ação na aquisição 
de conceitos e no desenvolvimento de uma aprendizagem 
marcante e dotada de significados. Segundo Maluf (2008, p. 17), 
as brincadeiras permitem que “os educandos desenvolvam a 
socialização, a criatividade, a coordenação, a memorização, 
o vocabulário” e tantos outros pontos que beneficiam a criança 
em seu desenvolvimento pessoal e social. Logo, brincar é mais 
que um simples ato de faz de conta, mas é a forma pela qual 
a criança se apropria de um mundo coletivo e particular que se 
caracteriza por meio de vivências inocentes e lúdicas.

A brincadeira é muito importante no tratamento de 
assuntos que estão em evidência no contexto social e estabelece 
uma educação que promove o sucesso no processo de formação 
social e pessoal do educando. Dada a diversidade que a escola 
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recebe no que se trata de assuntos a serem debatidos, analisados 
e confrontados com a percepção do eu, essa ação magnificante 
se destaca por fazer valer o que é inerente à criança, que é o ato 
de brincar, aliado ao pensar, refletir e reconceituar situações 
e assuntos. Nesse processo, a aprendizagem é estimulada de 
forma prazerosa e simples de ser aprendida.

Como ressalta Dohme (2003), é por meio da brincadeira 
que os pequenos testam suas relações de causa e efeito. Para 
tanto, estimular o brincar e provocar as descobertas por meio 
da brincadeira é algo que proporciona à criança certa auto-
nomia nos processos que desenvolverá para realizar tais ações 
lúdicas, estimulando, assim, sua criatividade. Assim, as expe-
riências que a criança vivencia na brincadeira são a porta de 
relação entre as atividades do cotidiano e a aprendizagem dos 
modos favoráveis a uma ação mais organizada e centrada nas 
perspectivas de um aprender fazendo e não somente ouvindo.

Intervenção pedagógica no núcleo 
de aprendizagem da criança

A intervenção realizada no NAC foi muito significativa 
e oportunizou o conhecimento, a interação e a construção de 
pontes que permitiram avanços quanto à compreensão de uma 
temática que tem influenciado diretamente nas relações das 
crianças com o meio e com o outro. Por nortearmos a proposta 
de trabalho no Sociointeracionismo, valorizamos a construção 
do conhecimento através da busca, da pesquisa e da reflexão 
das ações em concordância com a realidade. Isso facilitou o 
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desenvolvimento da intervenção ampliando as possibilidades 
de discussão, reflexão e aprendizagem significativa.

A proposta foi realizada na turma do Estágio 3 da Educação 
Infantil, composta por 20 crianças, sendo 13 meninas e 7 meninos. 
A clientela da escola é de classe média e, portanto, tem acesso 
significativo aos meios de comunicação, bem como a recursos 
como tablete e celular, o que amplia o contato das crianças com 
a mídia, envolvendo a publicidade que estimula o consumo. Cabe 
ressaltar que a turma era bem ativa e marcada pela característica 
da curiosidade, demonstrando estar ávida por conhecimento.

A proposta de trabalho foi apresentada à coordenação 
e foi enviado um comunicado aos pais, a fim que estivessem 
cientes do que seria evidenciado com o trabalho, ressaltando 
a importância das crianças perceberem e compreenderem o que 
é mídia e como se dá o consumo responsável. Os pais demons-
traram interesse e concordaram com a proposta de trabalho 
pela importância do tema, visto que é de extrema necessidade 
que se trabalhem as perspectivas de consumo saudável.

A proposta e intervenção refletem a interação entre 
problemática identificada e ações planejadas para o desenvol-
vimento de um trabalho direcionado, sistematizado e voltado 
para a construção de um conceito coletivo e individual acerca 
de um assunto determinado. A discussão, bem como o relato 
das experiências das crianças acerca do que já sabem sobre o 
tema, são o ponto de partida para instigar a reflexão crítica e 
a construção de novos conhecimentos.

Para Damiani et al. (2013), a intervenção pedagógica 
contribui para a produção de conhecimentos e diminui a 
distância entre práticas, teorias e vivências, ao contrastar 
as experiências com a realidade. Além disso, a intervenção 
pedagógica proporciona um trabalho que incita o movimento 
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da busca e da pesquisa, assim como solicita uma organização 
que envolve o planejamento e aplicação de interferências que 
culminarão em mudanças e inovações. Tudo isso contribui 
para o alcance de resultados positivos e para o cumprimento 
do objetivo formativo da educação, provocando melhorias no 
que tange à formação pessoal e social da criança.

As intervenções podem ser consideradas como pesquisas 
que estimulam e proporcionam o experimento (IBIDEN). Isso 
é amplamente favorável e coerente com o que se deseja obter 
de uma prática pedagógica na Educação Infantil, que é justa-
mente a efetivação de um trabalho pedagógico que situa a ação, 
a busca, a pesquisa e a experimentação como recursos para o 
entendimento do mundo que o cerca, de forma que cada criança 
seja levada a refletir sobre suas ações nos contextos variados. 
Assim, os infantes saberão posicionar-se frente aos apelos, 
principalmente, da mídia, que é o tema em questão.

Damiani et al. (2013), enfatizando as ideias de Tripp (2005) 
e Thiollent (2009), ressalta que a intervenção pedagógica leva à 
produção de mudanças, que implicam na tentativa da resolução 
de problemas. Coloca-se em destaque também o caráter apli-
cado às exigências de cada trabalho, bem como a necessidade 
do diálogo com um referencial teórico para dar suporte entre 
a vivência, teoria e assuntos voltados à prática, culminando na 
construção do conhecimento.

No projeto, a organização da sequência didática favorece 
o desenvolvimento do trabalho, visto que situa e direciona as 
ações a serem realizadas. Como destaca Zabala (1998), por meio 
da sequencia didática situamos o conteúdo a ser trabalhado, 
bem como definimos os caminhos para chegarmos ao objetivo 
primordial do trabalho: a aprendizagem. Na sequência didá-
tica estão definidos os processos, as relações e os interesses 



CONSUMO X NECESSIDADE 
A RELAÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E A 

MÍDIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Adriana Chaves de Sousa Castro 
Camila Percília Alves de Carvalho Costa 163

do trabalho, de forma que se ampliam as condições de busca 
do conhecimento, proporcionando ao professor o direciona-
mento quanto ao como ensinar.

Atividades desenvolvidas

O início do trabalho se deu com a apresentação da 
proposta de trabalho ao grupo. Como uma das pesquisadoras 
é professora da turma, o contato foi facilitado, apresentando a 
outra professora que muito bem foi acolhida e teve um excelente 
relacionamento com as crianças. O trabalho de intervenção foi 
iniciado com uma roda de pesquisa, na qual levamos uma caixa 
surpresa. Questionamos as crianças a respeito do conteúdo 
da caixa, a partir de suas características (a caixa está leve ou 
pesada? Tem muitas ou poucas coisas?). Cada criança manipulou 
a caixa e deu o seu palpite.

O objetivo dessa atividade é o de suscitar nas crianças 
o entendimento de que o brinquedo é importante em sua 
formação e de que elas podem brincar, mas que não se faz 
necessário apenas que estejamos comprando brinquedos, pois 
podemos nos divertir estabelecendo trocas, criando objetos, 
ou compartilhando com os colegas. Alguns dos infantes 
lançaram suas hipóteses como, por exemplo:

Cr1: “É um livro!”;

Cr2: “Uma abelha!”;

Cr3: “Tem um dinossauro!;
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Cr4: “Tem brinquedos”.

Depois de manusearem a caixa e terem lançados diversas 
conjecturas sobre o que havia dentro dela, saciamos a curio-
sidade do grupo abrindo-a. Quando perceberam que a caixa 
estava repleta de brinquedos, notamos certa euforia no grupo, 
dada a expectativa de manusearem esses objetos. Mas, antes, 
iniciamos as discussões. Lançamos um questionamento ao 
grupo: quem pode brincar com esses brinquedos? De prontidão, 
todos disseram: “são as crianças”.

Em seguida, perguntamos se eles achavam que seus pais 
brincavam na infância e prontamente eles responderam:

Todos: “Com brinquedos”;

Cr5: “Brincavam, sim. Meu pai brincava de carrinho e minha 
mãe brincava de boneca”;

Cr6: “O meu pai brincou, sim, de muitas coisas”;

Cr7: “A minha mãe brincava de boneca e meu pai de Super- 
-Homem”;

Cr8: “O nosso pai brincava de luta”.

Aproveitando o tema, a professora fez o seguinte ques-
tionamento: “Qual é o brinquedo que você mais gosta? E elas 
relataram gostar de: cachorro de pelúcia, boneca, nénem, 
boneca que brilha, girafa, pônei, poly, jogo da memória do 
batman, Pista do HotWells, Elza e Anna, Thomas e a boneca, 
Tartarugas Ninjas, Avião, Barbie, Playmobil e cavalo. Cada um 
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foi falando e fomos registrando o que diziam,de forma que a 
euforia tomava conta das crianças, que expressaram intenso 
gosto pelos brinquedos. Após o momento do relato no coletivo, 
partimos para o desenvolvimento da atividade individual que 
foi o registro do brinquedo através do desenho.

Figura 1 – Aluna fazendo registro do brinquedo preferido.
Fonte: Autoria própria (2017).

O motivo de iniciar a intervenção falando dos brinquedos 
e relacionando-os aos pais foi fazer as crianças perceberem 
que, na época dos nossos pais, já existiam os brinquedos e que 
eles tinham preferências também. No entanto, a arte de brincar 
não se resumia a brinquedos prontos, comprados nas lojas.  
Os pais também criavam seus brinquedos e brincadeiras.

Ao analisar as respostas das crianças, ficam evidenciados 
os tipos de brinquedos apreciados pelo grupo. Dada a abrangência 
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da questão, puderam externalizar tanto aqueles que já têm, como 
os que gostariam de possuir. Podemos perceber que a maioria são 
personagens de desenhos televisivos e de filmes infantis, ou seja, 
produtos próprios de uma suposta “cultura infantil”.

A partir de mecanismos de difusão de imagens pelos 
diferentes veículos de comunicação, as crianças têm acesso aos 
produtos que são atrelados a tais desenhos/filmes, criando-se 
uma necessidade de consumi-los, uma vez que a posse desses 
bens está associada à satisfação e à felicidade. O apelo midiático 
é muito grande, visto que entre um desenho e outro há um 
grande apelo quanto ao consumo de brinquedos tanto para as 
meninas quanto para os meninos.

Nessa conjuntura, o brinquedo deve servir de suporte 
para a brincadeira, pelo entendimento de que qualquer tipo de 
objeto pode ter um sentido dependendo do que se vai brincar. 
Um exemplo é um cabo de vassoura, que pode ser transformando 
em um cavalo e depois da brincadeira se torna o objeto a que se 
destina no princípio. Ou seja, a função do objeto não está ligada 
somente a sua finalidade original, mas depende da imaginação 
de quem o utiliza. Podemos brincar, portanto, de diferentes 
maneiras, com diferentes objetos, sem necessariamente recorrer 
a brinquedos industrializados, com papéis já definidos.

A diferença entre esses dois modos de brincar fica eviden-
ciada nos ideais mercantilistas a respeito do consumo e no meio 
televisivo, o qual sobrecarrega o imaginário infantil. Além disso, 
a família mostra-se como impulsionadora desse sistema consu-
mista. Conforme ressalta Momo a rede midiática e consumista em 
que as crianças vivem mobiliza o desejo, estimula a imaginação 
e cria necessidades, padrões de exigência, significados, capital 
simbólico e práticas que são compartilhadas pelas crianças.
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Isso, na maioria das vezes, tem implicado em um brincar 
prazeroso associado apenas ao ter. Para me divertir, eu preciso 
ter – é essa a ideia básica que se dissemina –, de forma que as 
crianças choram, fazem birra, tudo para terem o brinquedo da 
moda. Antes mesmo de chegar na loja, as crianças já sabem as 
características, para que servem e em que estão baseados os brin-
quedos, sendo a maioria destes ligados aos desenhos animados.

Essas formas de brincar e de se perceber como ser 
atuante pelo fato de brincar, fazendo-se entender por meio da 
brincadeira, são algo que conota práticas vinculadas a especifi-
cidades de povos e grupos sociais. Tais grupos estabelecem suas 
diferenças por meio de comportamentos, os quais unificam-se 
em muitos casos pela linguagem do brincar. É pelo brincar que 
a criança cria e recria e, assim, modifica o mundo a sua volta.

O brincar com outros possibilita não só a troca de pontos 
de vista diferentes do seu, mas ajuda a perceber como os 
outros o vêem, auxilia a criação de interesses comuns, 
uma razão para que se possa interagir com o outro. 
Em cada momento de desenvolvimento da criança o 
brincar tem uma função social, um significado dife-
rente e especial para cada criança que dele participa. 
Aos poucos os jogos e as brincadeiras vão possibilitando 
às crianças a experiência de buscar coerência e lógica 
nas suas ações. Para isso, elas precisam pensar sobre 
suas ações nas brincadeiras, sobre o que falam e sentem, 
não só para que os outros possam compreendê-las, 
mas também para que continuem participando das 
brincadeiras, esta aí a importância da brincadeira e do 
conviver com o outro (CRAIDY; KAERCHER, 1998, p. 93).

Neste aspecto, a criança desenvolve amplas relações ao 
longo dos anos (e este ato tem permanecido por séculos) ao 
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envolver-se com o seu grupo de convívio. Dessa forma, apreende 
o mundo a sua volta por meio de condições de reflexão livre e 
de exploração de momentos em que recria sua realidade por 
meio, muitas vezes, de um posicionamento crítico. A crítica 
se estabelece no contato direto que permite a valorização das 
ações reproduzidas e que imprimem no contexto histórico 
a evolução de conceitos, preceitos e princípios que passam a 
nortear a vida em sociedade.

É interessante ressaltar ainda que mesmo as novas 
gerações que crescem expostas aos veículos de comunicação de 
massas convivem concomitantemente com outros mecanismos 
e agências socializadoras (família, igreja, comunidade, escola), 
que provocam relações heterogêneas com conteúdos difun-
didos. Assim, não se pode falar no fenômeno de comunicação de 
massas como único e avassalador (PORTO apud KRAMER, 1998).

É importante mencionar que para analisar o ponto de 
vista da criança que brinca é preciso se debruçar sobre essa 
atividade, percebendo os tipos de influências, tanto do fabri-
cante como o do próprio meio de comunicação (PORTO, 1998). 
Debruçar no sentido de conhecer, brincar com o brinquedo, 
experimentar, ter um tipo de relação com ele, a fim de poder 
intervir junto à criança, conhecendo o objeto para poder ter 
argumentos que contribuam para a reflexão do que é neces-
sário. É necessário mostrar às crianças que a diversão não está 
vinculada a um produto em si, mas que é uma condição que se 
conquista pela perspectiva do olhar e pelo entendimento do 
que de fato importa.

Em outro momento da rotina, utilizamos outro instru-
mento desencadeador de discussão: o livro É meu!, escrito por 
Telma Guimarães Castro, cujo tema central é o brinquedo. 
Antes de iniciar a contação de história, proporcionamos às 
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crianças um tempo para poder manusear, olhar e perceber 
algumas características do livro. Objetivamos com essa 
atividade estimular as crianças ao conhecimento acerca da 
importância do brinquedo, bem como dos sentimentos que 
surgem ao brincar, estimulando o ato de compartilhar e não 
ser egoísta. Primando por fazer um paralelo com o consumismo, 
mostramos às crianças que um brinquedo pode durar anos, 
mas que se faz necessário cuidar e não simplesmente trocá-lo 
ao comprar outros mediante o apelo midiático.

O livro ressalta que é dia de brinquedo na escola. Temos 
a Boneca-faz-tudo, Gato que Mia e Pula e um ursinho que 
repete tudo o que ouve! A cada semana, a menina Patrícia leva 
para o ambiente escolar alguma coisa diferente, o que seria 
muito divertido se ela emprestasse e dividisse os brinquedos 
com os colegas. Mas isso logo muda. Com a ajuda do ursinho, 
ela percebe que ser egoísta não é nada divertido.

Figura 2 – Livro É Meu.
Fonte: Andrade (2008)
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Nesse dia, lançamos como atividade de casa uma inves-
tigação junto às famílias a respeito do conceito de brinquedo, 
solicitando também que falassem sobre os brinquedos da 
infância e, por fim, que confeccionassem um brinquedo com 
seus filhos. Com essa atividade, buscamos estimular entre 
pais e filhos a troca de experiências e conhecimentos acerca 
da infância, bem como promover o estímulo à criatividade e a 
valorização do brinquedo artesanal, dado seu valor e significado 
por ter sido confeccionado em casa, sendo o resultado de uma 
experiência prazerosa para a família.

Com isso, foi possível conversar com as crianças acerca 
da importância que cada brinquedo confeccionado tem para 
a brincadeira. Ressaltou-se o fato de ter sido confeccionado em 
casa e de não ter havido necessidade de ir a uma loja comprar, 
observando que, mesmo assim, foi divertido confeccionar 
e brincar junto com os pais. A intenção foi mostrar às crianças 
que o consumo não traz felicidade e que não é somente com 
dinheiro que se pode brincar e obter um brinquedo legal.

Mediante a realização dessa atividade, destaca-se o 
conceito de andaimagem, que significa andaimes, algo que 
contribui para levar acima, que amplia as possibilidades. Como 
destaca Bortoni (2004, p. 1), “andaimes em sala de aula assumem 
a forma de prefácios a perguntas, complementação do turno, 
canais de retorno, expansões, reformulações, traz a oportuni-
dade para reconceptualizações”. Assim, podemos ressaltar que 
a brincadeira junto à criança no sentido traçado e realizado 
promove a reflexão e coerência quanto a buscar a construção 
e internalização de um novo conceito.
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Figura 3 – Bilhete enviando aos pais orientando quantoà construção 
e doação de um brinquedo.
Fonte: Autoria própria (2017).

No dia seguinte, durante a roda de pesquisa, a professora 
levou novamente o livro: É meu! de Telma Guimarães Castro. E, 
a partir dessa conversa, explorou a palavra BRINQUEDO (quan-
tidade de letras, quantidade de sons, letra inicial). Aproveitando 
a oportunidade, realizamos uma brincadeira, telefone sem fio, 
utilizando nomes de brinquedos, com o objetivo de perceber 
o quanto as crianças sabem sobre brinquedos, associando 
a fala de cada um deles aos resultados obtidos com a reflexão, 
de modo que as crianças vão amadurecendo para compreender 
o apelo midiático.

Em seguida, a professora levou alguns brinquedos para 
a roda de história. Posteriormente, solicitou às crianças que 
escolhessem apenas seis para a criação de uma história coletiva 
envolvendo esses brinquedos. Todas essas atividades promovem 
a criatividade e o conhecimento da realidade, reafirmando 
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a importância dos valores e da reflexão crítica para a formação 
de consumidores mais conscientes de suas necessidades.

“Era uma vez um urso, e esse urso morava na floresta e ele 

gostava de comer mel. Um dia ele se encontrou com a bailarina e eles 

brincaram de rodar. E eles rodaram tanto que eles decidiram brincar 

de outra coisa e começaram a brincar de bola de meia. Eles come-

çaram a fazer uma competição. A bailarina jogava a bola para o urso, 

o urso jogava para a bailarina, mas eles estavam se sentindo muito 

sozinhos e decidiram chamar outros brinquedos para brincarem 

com eles. Aí eles chamaram o palhaço e ele dava muito gargalhada 

e fazia muita palhaçada, fazendo cambalhota, pulava de um pé só 

e tinha um nariz muito vermelho e ele era malabarista. O palhaço 

decidiu brincar de outra coisa, decidiram brincar de peteca e pião 

e eles brincaram tanto e ficaram muito cansados e foram dormir 

porque eles brincaram muito e roncaram muito.”

Texto coletivo elaborado pelos alunos.

Dando continuidade, revolvemos iniciar a roda com 
o seguinte questionamento para as crianças: vocês conse-
guiriam lembrar de quantos brinquedos tem em casa? Será 
que precisamos ter/comprar muitos brinquedos? Recebemos 
as seguintes respostas:
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Cr7 – Sim. Minha casa tem um montão de brinquedos, 

Cr8 – Não precisa, eu escolho alguns para brincar, não posso 
brincar com todos;

Cr 9 - Se for meu aniversário, precisa ganhar muitos brinquedos.

Como foi dito anteriormente, foi pedido para que os pais 
conversassem com os seus filhos sobre os brinquedos que eles 
brincavam quando eram crianças.  Depois, a professora mostrou 
para as crianças alguns brinquedos antigos como bilboquê, 
peão, corda, boneca de pano, pipa, roladeira, bola de meia, entre 
outros. Vale ressaltar que as crianças fizeram a apreciação 
desses brinquedos. Alguns brinquedos destes foram confec-
cionados em casa, como atividade já citada anteriormente,  
e outros já estavam na escola.
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Figura 4 – Apresentação de brinquedos antigos.
Fonte: Autoria própria (2017).

Iniciamos o nosso penúltimo dia em sala de aula levando 
as crianças a refletirem na roda sobre quem tinha brinquedos 
e se todas brincavam com todos os seus brinquedos. A seguir, 
a professora lançou a seguinte situação-problema: “se todos 
os seus brinquedos sumissem, o que você faria para brincar?”. 
As crianças responderam: 
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Cr8 - “Eu ia procurar”; 

Cr1 - “Minha mãe ia comprar tudo de novo”; 

Cr11 - “A gente pode ganhar. No Natal pode ganhar presente”;

Cr20 - “A gente poderia fazer outros”.

Depois, a fim de que pudessem refletir e criar estratégias de 
diversão sem que estivesse atrelado a isso o brinquedo comprado, 
cada criança registrou através de desenho a situação-problema 
e foi questionado como elas poderiam brincar sem que tivessem 
de utilizar os brinquedos desaparecidos. Elas precisam perceber 
que um copo, uma caixa ou próprio corpo pode ser um brinquedo, 
pois o verdadeiramente importante é a disposição para brincar 
e a felicidade achada por meio da criatividade.

Figura 5 – Registro da Situação Problema.
Fonte: Autoria própria (2017).
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Em nosso último dia de intervenção, retomamos a conversa 
com as questões: todos tem brinquedos? Vocês têm muito 
brinquedos? O que podemos fazer com os brinquedos que não 
queremos mais? Diante dos questionamentos, eles responderam:

Cr17 - “Professora, a minha mãe dá para outras crianças”;

Cr18 - “Eu dei alguns brinquedos”;

Cr19 - “Não gosto de doar meus brinquedos”.

Através de tais questionamentos foi possível explicar 
que existem muitas crianças que não têm nenhum brinquedo. 
Enfatizamos que, mesmo assim, elas conseguem brincar e se 
divertir. Mas como se divertir sem brinquedo? Nesse momento, 
a professora listou a fala das crianças :

Cr2 – “Pulando, correndo, inventando brincadeiras”;

Cr5 – “Conversando com o amigo e brincando de correr”;

Cr8 – “Não sei. É difícil brincar sem brinquedo”.

Percebe-se, portanto, que o brincar está ligado ao brin-
quedo e que é difícil para algumas crianças se perceberem sem 
os brinquedos. Nessa situação, é como se a criatividade estivesse 
firmada em um objeto e não nelas mesmas. Daí a importância 
de trabalhar com as crianças os meios e as formas de brincar, 
fazendo um resgate das brincadeiras antigas, para que possam 
envolver-se com a ludicidade a partir de suas experiências e de 
seu entendimento quanto ao uso do seu próprio corpo.
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Para a culminância do nosso projeto, como solicitado, 
cada criança levou para a escola um brinquedo confeccionado 
em casa para a nossa exposição. Realizamos uma minigin-
cana, na qual as crianças se dividiram em dois grupos e 
participaram das seguintes brincadeiras: dança das cadeiras,  
bola ao cesto e estátua.

Figura 6 – Brincadeira Dança das Cadeiras.
Fonte: Autoria própria (2017).

Para Maluf (2008), é de responsabilidade do educador 
o avanço do processo de ensino-aprendizagem, cabendo 
a ele elaborar novas práticas educativas que permitam às 
crianças um maior aprendizado. Dessa forma, entende-se 
que o educador deve criar situações de aquisição do conhe-
cimento para suas crianças, ou seja, dar oportunidades de 
contatos com todos os meios possíveis ao aprendizado. Cabe 
ao adulto organizar o espaço físico, os materiais concretos a 
serem manipulados ou explorados e os momentos de trocas 
orais constantes com crianças da mesma e de diferentes faixas 
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etárias, bem como com adultos. Tudo isso para que ocorram as 
trocas afetivas, os enfrentamentos e a resolução de problemas, 
percebendo, assim, como a criança lida com situações de 
conflitos, desafios e frustrações.

Dessa forma, entende-se que o educador deve renovar 
suas práticas educativas e possuir novas intenções em seus 
planejamentos, fazendo menção e uso da ludicidade. Nesse viés, 
as atividades lúdicas não devem ser aplicadas sem nenhuma 
intenção educativa. Ao serem aplicadas, elas devem mostrar 
claramente a intenção de provocar aprendizagem significa-
tiva na criança, despertando-as para uma reconstrução ou 
construção de novos conhecimentos. Isso se deu com relação 
à temática do consumo, a qual foi possível ser tratada através 
de brincadeiras e atividades direcionadas, evidenciando que as 
crianças têm incutida em suas ações a perspectiva da compra 
e do acúmulo de objetos e coisas, independente da situação.

Com a pesquisa, ficou evidente que as crianças vão desen-
volvendo a ideia de que, se perderam um brinquedo, pode-se 
comprar algo novo, se quebraram, também se compra. Outro 
ponto diz respeito ao consumo sem a reflexão da necessidade. 
Muitas famílias não tratam da questão do consumo ou do que 
realmente é preciso ter.

De tal modo, as crianças são incentivadas pela mídia a ter 
sempre mais. Não interessa se o brinquedo está em bom estado, 
o que interessa é que já foi lançado um modelo novo, com outros 
acessórios e para isso é necessário o acompanhamento e a 
compra. Isso vai criando na criança o sentimento de querer 
sempre mais, não fazendo reflexão do que é necessário ou não, 
atrelando o prazer da brincadeira ao consumo desenfreado.

Para tanto, é preciso estimular nas crianças o prazer pelo 
brincar, pois no mundo infantil não deve ser o objeto a ter peso 
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e sim a capacidade da criança em fazer uso do lúdico. Se forem 
retirados todos os brinquedos de uma criança, ainda assim, ela 
não perde a capacidade de criar, inventar, brincar. É isso que 
buscamos com a pesquisa, desenvolver nas crianças a condição 
de perceber que é possível se divertir sem o apelo da mídia.

É preciso mostrar os caminhos, suscitar a reflexão, 
mostrar que não é possível ter tudo e que as famílias podem 
criar seus próprios brinquedos, tornando o momento do brincar 
cada vez mais significativo. Atualmente, a cada intervalo entre 
um desenho animado e outro há um bombardeio midiático que 
lança, joga e incita o consumo.

Apresentam-se os mais diversos brinquedos, com 
acessórios diversificados, principalmente no que se refere às 
bonecas. A criança desenvolve, assim, a capacidade de comparar 
e logo se sente insatisfeita por não ter determinado acessório, 
pois é como se o brinquedo estivesse incompleto, perdesse 
a condição de ser lúdico. É isso que a mídia está trazendo como 
conceito pra as crianças, o sentimento de insatisfação, tédio 
e subsequente realização pelo comprar.

Isso é extremamente preocupante e deve ser motivo de 
intervenção tanto para os professores quanto para os profes-
sores, que devem explorar a temática em sala e estimular o 
desenvolvimento de ações compartilhadas, através de estraté-
gias que possibilitem à criança transpor caminhos que a façam 
crescer e deter uma opinião, firmando-se em uma postura 
segura frente ao consumo. Isso deve ser trabalhado, principal-
mente, em casa com os pais, onde se firma o poder de compra.

O papel do educador ao trabalhar com o lúdico e as mídias 
na educação infantil centra-se, portanto, na função de mediar a 
relação entre o educando e o conhecimento, a fim de que possam 
reformular conceitos. Através dos conhecimentos e experiências 
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adquiridos, ele irá tornar-se um facilitador durante o processo 
de ensino e aprendizagem da criança, estando voltado a rela-
cionar as experiências sociais ao conteúdo ministrado em sala 
de aula. Assim, cabe à escola oportunizar à criança a compre-
ensão de uma relação saudável entre o que se precisa e o que se 
consome. Trata-se, desse modo, a mídia e o consumismo como 
um problema social que gera tantas outras lacunas e que neces-
sita ser pensado de acordo com o que se busca para a formação 
de um cidadão consciente, feliz e saudável.

Considerações finais

Mediante as considerações da intervenção pedagógica, 
o que se percebe é a forte necessidade de estimular as crianças 
à arte de brincar, compartilhar e criar brinquedos e brinca-
deiras que estimulem o desenvolvimento de habilidades sociais, 
emocionais e culturais as quais implicam em evidenciar que 
para brincar não é necessário o consumo. Este no sentido de 
comprar, de acumular e de sentir-se insatisfeito por não ter algo 
que está sendo divulgado na mídia.

O trabalho oportunizou a conversa franca com as crianças, 
levando-as a experimentar brinquedos e brincadeiras antigas a 
fim de que pudessem estabelecer um paralelo entre como os pais 
brincavam e como se brinca hoje. Isso é fundamental para que 
as crianças possam ser estimuladas até mesmo a confeccionar 
seus próprios brinquedos sem o sentimento de insatisfação.

Escola e família, portanto, exercem um papel funda-
mental no que se refere a preparar o infante para ser um adulto 
saudável em se tratando das relações que estabelecerá com 
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o consumo. Nesse viés, o resgate de brinquedos e brincadeiras 
proporcionados pelo desenvolvimento das ações de intervenção 
foi extremamente positivo no que se refere aos momentos de 
troca oportunizados entre pais e filhos, de repasse de histórias 
e de ensino quanto a outras formas de brincar.

Isso é muito saudável e requer dos professores a sensibili-
dade para tratar a temática da mídia e consumo com a seriedade 
e o caráter formador de suas ações. A conversa, a reflexão e a 
análise devem ser recursos que fazem parte de uma rotina na 
educação infantil, dado o caráter de investigar e formar no 
debate. Assim, estudar a influência que a mídia e o consumo 
causam sobre o meio onde as crianças vivem, refletindo em suas 
atitudes, é primordial na educação infantil. Enfatizar o que deve 
ser trabalhado é primordial para que a criança aprenda a lidar 
com sentimentos diversos e possa aprender a administrar 
emoções e sentimentos com reflexão crítica.
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MÍDIA E CONSUMO
EXPERIÊNCIAS COM CRIANÇAS DE 4 E 

5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Josenete Fernandes de Lemos Lima1

Introdução

 A educação em Arês, município distante cerca de 60 quilô-
metros de Natal, trabalha durante o ano uma única temática, 
escolhida pelos diretores e coordenadores das escolas, junto 
à Secretaria Municipal de Educação. A partir dessa temática, 
as escolas, juntamente com toda a equipe, escolhem o tema a 
ser trabalhado e apresentado na feira do conhecimento. No ano 
de 2016, a temática escolhida foi: saúde.

A Creche Municipal Divina Providência reuniu toda 
a equipe e, então, decidiu trabalhar o tema da alimentação 
saudável. O tema do projeto foi escolhido devido ao grande 
problema que a instituição enfrenta, com a má qualidade da 
alimentação (lanche trazidos de casa) das crianças atendidas. 
Nela, os produtos mais consumidos pelas crianças são biscoitos 
recheados, biscoitos salgados, bebidas achocolatadas, salgados 
refrigerantes e iogurtes. Além disso, desde o início da minha 
vida profissional, tenho observado que as crianças tornam-se 

1 Professora da Creche Municipal Divina Providência, Arês/RN. 
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consumidoras de alimentos com baixo valor nutricional devido 
à negligência dos pais, mas, especialmente, pela influência da 
publicidade. Desde o nascimento, os pequenos passam muito 
tempo em frente à televisão, pelo simples fato de ficarem 
imóveis, quietos e deixarem as mães tranquilas. Mas “é aí que 
mora o perigo”, pois são influenciadas desde muito cedo pelo 
apelo das propagandas. De acordo com Faria (2012, p. 83),

...ao tratarmos das experiências relativas ao mundo 
social, é importante se ter claro que essas experiências 
e os conhecimentos delas derivados não são conteúdos 
rígidos e previamente delimitados. Eles se encontram 
no mundo social e, nesse sentido, o mais importante 
é instigar a curiosidade das crianças, tendo em vista 
integrá-las de forma crítica e criativa na sociedade 
contemporânea.

Observando os lanches consumidos pelas crianças e a 
rejeição do lanche da creche, senti a necessidade de aprofundar 
o tema. Então, sugeri à equipe gestora da escola trabalharmos 
o projeto “alimentação saudável” durante o ano inteiro. 
É importante salientar que havíamos adotado o dia da fruta 
como sendo a quarta-feira, devido a feira da cidade ser às 
terças-feiras, sensibilizando, assim, pais e responsáveis sobre 
a importância de se ter uma boa alimentação, especialmente 
na primeira infância. Quando surgiu o desafio do projeto de 
intervenção, fiquei a me interrogar: “o que trabalhar?” Tive 
momentos de grandes dúvidas, tendo em vista que não queria 
deixar o projeto sem uma culminância. Até então, eu não havia 
percebido o nosso projeto surtir algum efeito, e ainda tinha o 
agravante do curto período de tempo que possuía para realizar 
a intervenção, uma vez que as aulas encerrariam em dezembro 
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e já nos encontrávamos em novembro. Foi então que conversei 
sobre o assunto com os coordenadores do curso. Nesse 
contexto, a sugestão foi trabalhar em cima de comerciais de 
lanches geralmente consumidos pelas crianças. Ressalta-se que 
foi de suma importância enfocar o tema alimentação levando 
o foco para a mídia.

O projeto foi iniciado no dia 17/11/2016, com a inves-
tigação feita na roda de conversa sobre os comerciais de TV 
assistidos pelas crianças e sobre os lanches consumidos pelas 
mesmas em seus passeios com familiares. Sempre observava as 
crianças conversando sobre certos tipos de lanche que pediam 
para as mães comprarem. Elas, por sua vez, e sem nenhuma 
restrição, costumam comprar o que as crianças gostam de 
comer, sem observar o prejuízo acarretado na saúde dos filhos. 
Pensando nisso, reuni as mães para que pudessem me ajudar 
ao trabalharem com a criança com o mesmo objetivo que está-
vamos trabalhando em sala de aula. Propus que assistissem 
aos desenhos que as crianças costumam assistir e observassem 
quais os comerciais que elas viam durante esse momento. Em 
um segundo momento, solicitei que assistissem e conversassem 
com seus filhos explicando o que os comerciais costumam 
transmitir e procurassem sensibilizá-los a serem críticos diante 
daquilo que estavam assistindo.

Entretanto, sabe-se que muitas vezes o próprio adulto é 
bastante influenciado pela publicidade, não tendo outra visão.
Como, então, educar seus filhos a serem críticos diante de tais 
situações? Segundo Fischer (2005, p. 35),

A TV aberta é a maior fonte de lazer e informação da 
maioria da população, moldando opiniões e comporta-
mentos. Por isso, ao mesmo tempo em que a TV pode 
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transmitir importantes mensagens sobre a promoção de 
saúde e prevenção de doenças, a exposição excessiva a ele 
parece ser um indicador de aumento nos riscos à saúde.

Iniciando o projeto

Pensei, pesquisei, estudei e planejei....
Busquei nos meus materiais livros, revistas e artigos que 

tratassem sobre a mídia e a educação infantil. Nesse processo, 
o tema que veio a mente foi “mídia e consumo”.

Dando início ao projeto de Intervenção

Iniciei a pesquisa dos comerciais relacionados aos 
alimentos consumidos pelas crianças e escolhi um comercial 
de refrigerante, pipoca, batata frita e lanche Mc Donald, de 
acordo com as falas das crianças durante suas conversas nas 
brincadeiras do faz de conta.

Assisti aos comerciais várias vezes e fiz minhas 
observações.

Antes de iniciar a intervenção, reuni as mães e comuni-
quei sobre o tema que iríamos trabalhar, explicando o objetivo 
desse tema. Também adiantei que precisava da ajuda de todas. 
Além disso, pesquisei vídeos referentes aos alimentos da lista 
e apresentei um a cada dia.

No momento em que os vídeos estavam sendo exibidos, 
fazia gradativamente as intervenções: como as pessoas estão, 
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alegres ou tristes? Estão gostando disso que estão comendo? 
Você acha que isso é bom para saúde?

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil (RCNEI, 1998, p. 204)

Para que se sintam confiantes para expor suas ideias, 
hipóteses e opiniões, é preciso que o professor promova 
situações significativas de aprendizagem nas quais as 
crianças possam perceber que suas colocações são 
acolhidas e contextualizadas e ofereça atividades que 
as façam avançar nos seus conhecimentos por meio de 
problemas que sejam ao mesmo tempo desafiadores e 
possíveis de serem resolvidas. (RCNEI 1998, p. 204)

Assim, como metodologia, exibimos três vídeos de comer-
ciais de TV, os quais descreverei a seguir:

1º Vídeo - Batata frita e coca cola:

Profª: - Observem como estão as pessoas.

Profª: - Vocês gostam de batata frita e de coca cola?

Profª: - Vocês acham que faz bem para nossa saúde?

Criança 1 – É bom porque as pessoas estão felizes.

Criança 2 – É muito bom comer batata frita com coca cola.

Criança 3 _ Eu peço pra minha mãe comprar e ela compra.
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2º Vídeo - Salgadinho chiquitita:

Profª: - Quem gosta desse salgadinho e por quê?

Criança 1 - Eu peço e minha mãe compra.

Criança 2 - Porque eu gosto de assistir à novela das Chiquititas.

Criança 3 – Eu acho elas bonitas e quero ser igual a elas.

3º Vídeo - Lanche Mc Donald:

Profª: - Vocês sabem onde vende esse lanche?

Profª: - Esse lanche faz bem para saúde?

Profª: - Como as crianças estão?

Criança 1 – É o Mc lanche feliz, que vende em Natal no Shopping.

Criança 2 – Não faz bem, mas é bom, eu peço e minha mãe 
compra.

Criança 3 – As crianças ficam felizes porque ganham brinquedo.
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Figura 1 – Imagens dos vídeos apresentados.
Fonte: <www.mcdonalds.com.br>.

Todos os vídeos foram projetados em tela de data show 
para melhor visibilidade. A partir deles, fui instigando as 
crianças a fazerem suas críticas diante do que visualizaram, 
o que me deixou satisfeita em observar como as crianças 
absorveram o tema com uma naturalidade incrível. De acordo 
com as Diretrizes Curriculares nacionais para Educação Infantil 
(DCNEI) (2017, p. 45), “as práticas pedagógicas devem garantir 
que incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, 
o questionamento, a indagação e o conhecimento”.
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Intervenção em sala de aula

1º momento: investigação sobre quais os alimentos mais consu-
midos pelas crianças. Na roda de conversa, iniciei o assunto 
perguntando o que cada um costumava comer quando saíam 
pra passear com os pais, tendo em vista que eu já conhecia os 
lanches que traziam de casa.

As crianças foram citando: picolé, pipoca, batata frita, 
salgados, refrigerante, pizza, etc. Em seguida, listei os mesmos 
na lousa, com ajuda das crianças. Também solicitei que as mães 
fizessem a mesma lista e retornassem no dia seguinte.

2º momento: na roda, fiz a leitura da história de um menino 
que não gostava de se alimentar e que, na hora do recreio, 
passou mal e teve que ir para o hospital. Depois da história, 
as crianças fizeram seus comentários e citaram exemplos de 
colegas e conhecidos os quais não gostam de comer e só comem 
“besteira” (fala da criança):

Criança 1: - Olhe, professora, o meu tio bebe cerveja e come 
muitas besteiras. Aí ele ficou doente. Ele está doente de pressão 
e de diabetes;

Criança 2: - Meu primo, quando fica sozinho em casa assistindo 
televisão, ele fica o tempo todo comendo bolo, pipoca e todinho. 
Então, ele ficou bem gordo e doente;

Criança 3: - Eu moro com meu avô e minha mãe, e tudo que 
eu mando meu avô comprar, ele compra. E eu fico comendo e 
assistindo televisão e os vídeos no meu tablet. Aí quando minha 
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mãe me chama pra almoçar eu não quero comer porque não 
estou com fome.

3º momento: Após o lanche, pedi que uma das crianças reco-
lhesse as embalagens e, então, as coloquei na mesa, fazendo 
a exposição dos lanches consumidos por eles. Nesse processo, 
fui ouvindo as colocações de cada criança:

Criança 1: - Eu gosto mais de comer isso do que comer comida.

Criança 2: - Eu como porque minha mãe compra.

Criança 3: - Eu como porque é bom.

Dando continuidade à aula, fui explicando sobre a compo-
sição de cada embalagem, fazendo a leitura e explicando sobre 
o sódio, o sal e sobre os açúcares. Expliquei que o sal e o açúcar 
em grande quantidade são prejudiciais à saúde, bem como 
falei sobre doenças como o diabetes e a hipertensão. Expliquei, 
ainda, que quando fossem comprar pedissem à mamãe que 
fizesse a leitura de cada embalagem.

Duas crianças citaram exemplos dessas doenças em suas 
famílias.

4º momento: realizamos uma aula de campo (visita à feira, 
ao supermercado e à horta), na qual fui instigando as crianças 
a perceberem o que podemos comprar na feira, na horta e no 
supermercado.

Em sala de aula, fiz a exposição de embalagens dos 
produtos consumidos pelas crianças, de modo que elaboramos 
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uma dramatização de uma compra em supermercado, onde 
a criança fala para a mãe que, antes de comprar, fizesse a leitura dos 
componentes existente nos produtos, especialmente quantidade 
de sódio e açúcares, porque podem provocar doenças. Ademais, 
houve a dramatização de outra compra em supermercado, onde 
a filha pede pra comprar a batata frita e a mãe faz a leitura 
da composição nutricional do produto, falando que o sódio 
em grande quantidade vai prejudicar a saúde dela. A seguir, 
a criança diz: tá bom, mamãe, minha professora me ensinou isso 
hoje na escola, então, eu não quero. Registrei esse momento em 
vídeo. No dia seguinte, foi exibido esse vídeo da dramatização, 
o qual as crianças observaram com atenção.

Brincando de Supermercado:

Filha: mamãe, posso levar batata frita?

Mãe: vamos fazer a leitura da composição do produto.

Filha: tá bom mamãe.
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Figura 2 – Aula de campo – visita à feira do município Arez/RN.
Fonte: Autoria própria.

6º Momento: representação dos vídeos através de desenhos, 
com os quais as crianças se expressavam.
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Figura 3 – Representação através do desenho.
Fonte: Autoria própria.

Figura 4 – Representação do vídeo- criança 1.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 5 – Representação do vídeo- criança 2.
Fonte: Autoria própria.

7º momento: houve teatro de fantoche, com explicação acerca 
dos produtos consumidos pelas crianças, mostrando porque 
determinados alimentos prejudicam a saúde, assim como 
informando sobre os açúcares e o sódio.

8º momento: foi feita uma exposição dialogada com as mães, 
seguida do agradecimento pela sua contribuição, bem como 
também foram feitos alguns depoimentos sobre a mudança 
de hábitos na alimentação dos seus filhos. Encerramos com 
sessão de cinema, cujo conteúdo foram os melhores momentos 
das crianças na creche, acompanhada de degustação da 
pipoca de milho feita na hora. Para concluirmos, fiz a leitura 
da história de “Camilo, o porco comilão” (de Ana Maria 
Machado),sensibilizando-os sobre a importância de se alimentar 
com frutas. Ainda realizamos um lanche coletivo ao ar livre.
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Figura 6 – Culminância do projeto – Sessão cinema com melhores 
momentos e degustação da pipoca caseira.
Fonte: Autoria própria.

Figura 7 – Aula expositiva mostrando para as crianças como são plantados 
os alimentos (verduras, frutas e legumes) e produção do texto coletivo.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 8 – Aula de campo – visita a horta comunitária.
Fonte: Autoria própria.

Figura 9 – Aula de campo – visita ao supermercado.
Fonte: Autoria própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O curso de aperfeiçoamento “Formação docente, mídias 
e tecnologias na educação da infância” trouxe grandes contri-
buições e um novo olhar sobre o meu fazer pedagógico, sabendo 
que a criança necessita de mediador que o instigue a criar, 
criticar e ver o mundo com outros olhos. Efetivamente, para 
que o professor possa proporcionar uma aula atrativa, alegre e 
significativa, é preciso que esteja preparado, bem como esteja 
sempre se aperfeiçoando e inovando suas metodologias de 
ensino. Segundo Silzá Tramontina (2011, p. 61):

Para educar os filhos e manter com eles um relacio-
namento saudável, são necessário dois fatores: tempo 
e disponibilidade de afeto. Os pais que se dispuserem 
a dedicar aos filhos seu tempo livre, com total dispo-
nibilidade de afeto, terão condições de diálogo para 
construir a intimidade necessária para que os filhos 
confiem neles e, caso precisem, possam procurá-los 
para conversar, sobretudo em situações nas quais se 
considerem em risco ou necessitarem de algum tipo 
de apoio familiar.

Sabendo que cada criança tem suas especificidades, seu 
ritmo e tempo de aprendizagem, é muito importante trabalhar 
com a criança pequena o lúdico, não deixando de aproveitar 
os conhecimentos trazidos do meio social em que vive. 
O professor é o mediador que irá ampliar seus conhecimentos 
do seu contexto social através de atividades significativas e da 
interação com o outro nos jogos e brincadeiras.

Diante disso, meu objetivo de intervenção foi alcançado 
com grande satisfação, o que foi evidenciado pelo momento 
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em que as mães me procuram para falar sobre suas crianças. 
Ademais, a direção da escola me procurou para relatar o depoi-
mento de uma mãe cuja filha estava com taxas altas as quais, 
com a mudança de hábito na alimentação, foram normalizadas. 
Isso é gratificante”.

Sendo assim, fica evidente a necessidade da busca de 
conhecimentos que o professor precisa fazer constantemente, 
de modo a refletir sobre suas ações para melhor desenvolver 
a sua prática. Devemos sempre desenvolver o nosso papel de 
agente mediador, transformador de atitudes e cidadão crítico 
e consciente, o qual transforma o meio em que vivemos.

Portanto, a nossa missão enquanto educadores será 
sempre de nos aperfeiçoarmos para que possamos mudar essa 
educação, buscando valorização do professor e exercendo 
nossa prática com sabedoria, conhecimento e aprendizagem. 
Desse modo, melhor atenderemos à criança, que precisa de 
um mediador que proporcione momentos prazerosos com 
instigação e curiosidade.
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IDENTIDADE E PUBLICIDADE 
NA INFÂNCIA

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ariane Medeiros Villela1 
Eudymara Queiroz da Cruz2

Introdução

Em todos os lugares somos interpelados por imagens, seja por 
meio de outdoors, cartazes, revistas, livros, televisão, internet, 
dentre tantos outros suportes. A quantidade de informações 
advindas desses veículos é infinita, o que demanda tempo 
e disposição para depurá-las.

Muitas vezes, sentimos dificuldades para interpretá-las 
e atribuir-lhes um significado. Sem percebermos, estamos 
absorvendo conteúdos que nos direcionam para formas de 
compreensão machistas, racistas, homofóbicas, muitas vezes 
expressas despretensiosamente nesses materiais publicitários. 
Nesse sentido, compreender as minúcias desses discursos 
é urgente para que saibamos filtrar o que, de fato, é proveitoso. 
A escola, como espaço social, é o lugar onde diversas vozes se 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

2 Mestranda em História pela UFRN, cursando especialização em Literatura e 
Cultura do Rio Grande do Norte (UFRN), graduanda em Pedagogia pela UFRN.
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manifestam, evidenciando diferentes formas de compreensão. 
Portanto, torna-se lócus importante para o debate acerca do 
conteúdo publicitário. Nesse viés, Douglas Kellner, no seu livro 
“A Cultura da mídia”, afirma que a “televisão e as outras formas 
de cultura da mídia desempenham papel fundamental na rees-
truturação da identidade contemporânea e na conformação de 
pensamento e comportamento”, sendo preciso que a escola seja 
um espaço de discussão e problematização desses conteúdos 
exibidos, preparando os alunos desde a infância para a leitura 
de imagens e conteúdos.

Nesse sentido, o trabalho em evidência expõe os 
resultados de uma intervenção pedagógica cujas temáticas 
principais circundam os eixos de educação, infância, consumo 
e propagandas. Buscamos problematizar sobre o modo como 
as propagandas interferem nas concepções de infância e no 
modo de ser menino ou menina, mostrando como isso reper-
cute dentro da escola. Para efeito de organização, o artigo 
encontra-se dividido pelas seguintes sessões: a primeira, em 
que trataremos a respeito dos fundamentos que embasam esse 
texto, fornecendo sucintamente as concepções de infância, 
consumo, propaganda e identidade, necessárias para compre-
ender o delineamento dado a essa proposta; a segunda, na qual 
falaremos sobre o lócus e os sujeitos participantes e, por fim, 
a terceira, em que exporemos como se sucedeu nossa inter-
venção pedagógica e conclusão.
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A mídia como agente colaborativo 
na construção da identidade

Aos definir os elementos conceituais, foi trabalhado 
o conceito de identidade de Stuart Hall (1999), para o autor 
a identidade é algo movel e pode ser redirecionada, uma vez 
que a cultura e o mundo estão em constantes movimentos 
influenciando essa construção. Pensando nessa construção de 
identidade, abordaremos o conceito de infância de Philippe Ariès 
(2011), o qual discute a infância como uma invenção da moder-
nidade, sendo uma construção social, cultural e histórica, de 
forma a desconstruir o conceito de infância como algo natural. 
Assim, a infância é concebida como algo cultural, tornando-se 
também algo plural, a partir da existência de “diversos” tipos de 
infância, de acordo com a sociedade que se está inserido.

Para discutir esta nossa sociedade atual, adotamos a 
teoria de Zygmunt Bauman (1999, p. 68), que trabalha com 
o conceito de “sociedade dos consumidores”, o qual define 
a sociedade atual,

todas as pessoas independentes de condições econô-
micas, gênero, idade e grupo social, são convidadas 
a fazer parte das redes de consumo, essas redes de 
consumo englobam crianças, que desde a infância são 
convidadas a ser agentes consumidores, sendo estimu-
lados ao consumo por meio de propagandas.

Maria Luiza Belloni e Evelyne Bévort no artigo Mídia-
Educação:Conceitos, História e Perspectivas (2009) defendem a 
necessidade da implantação da mídia educação nas escolas, 
o que corresponde a uma educação para as mídias. Pensando 
na presença onipresente das mídias na sociedade atual, 
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é preciso formar usuários e consumidores ativos e críticos da 
tecnologia e informação.

A sociedade capitalista atual envolve as crianças desde 
cedo, tendo a tecnologia e os meios de mídia como uma ferra-
menta eficiente para reprodução das propagandas, as quais 
criam falsos desejos, levando ao consumo de produtos infantis 
e produtos com símbolos infantis, sendo a estruturação do 
binarismo homem/mulher uma ferramenta para esse consumo. 
Este apresenta necessidades “materiais” de acordo com o 
“gênero”, contribuindo de maneira silenciosa para o machismo 
na sociedade, mostrando os papéis que o homem e a mulher 
precisam assumir durante sua vida.

[...] na disposição de vender determinada ideia ou 
produto, é produzida uma pedagogia que narra o 
sujeito como independente e livre para escolher, ao 
mesmo tempo em que opera com mecanismos de (auto)
regulação, normatizando as relações sociais e materia-
lizando-as através das imagens. (SABAT, 2001, p. 6).

Como Sabat diz, é produzida uma pedagogia silenciosa a 
qual naturaliza as situações e aquisições de objetos, normati-
zando situações e discursos presentes no ambiente escolar ao 
familiar, sendo estas instituições geridas por uma falsa indepen-
dência, partindo do conceito do educar e cuidar. As escolas, como 
instituições conservadoras, acreditam na dicotomia menina/
menino, não pensando na pluralidade humana que hoje se apre-
senta desde a infância dentro do ambiente escolar, o que muitas 
vezes afeta o desenvolvimento e aprendizagem dos sujeitos.
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Conhecendo o lócus e os sujeitos participantes

Para organizar a intervenção, escolhemos a Escola 
Municipal Professor Arnaldo Monteiro. A turma escolhida foi a 
do nível V da Educação Infantil, com crianças na faixa etária de 
5 a 6 anos. O grupo é composta por 15 crianças, sendo 7 meninos 
e 8 meninas.

A Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro fica loca-
lizada no bairro de Neópolis, conjunto Pirangi - I etapa. A escola 
possui da Educação Infantil ao Fundamental - Anos Iniciais. 
Além disso, a instituição possui 6 salas de aula, secretaria e 
diretoria, quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, 
parque infantil, refeitório, pátio, laboratório de informática, 
almoxarifado e área verde. Suas dependências contam com 
vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade redu-
zida, assim como banheiros adequados a crianças menores 
e alunos com deficiência.

As crianças são bastante ativas e demonstraram interesse 
em participar de todas as atividades propostas. Vale ressaltar que 
houve um interesse maior por parte das crianças pelas brinca-
deiras em grupo, sendo o brinquedo predileto da maioria a corda.

Nos diferentes espaços de socialização da instituição 
educativa mencionada, pudemos observar as crianças 
interagindo com seus pares e professores. Nessas ocasiões, depa-
ramos-nos em algumas situações, com resquícios – implícitos 
ou explícitos – de um discurso que naturalizava o binarismo: 
“coisa de menina” e “coisa de menino”.

Em decorrência disso, observamos atitudes desrespei-
tosas em relação às liberdades individuais, delimitando papéis 
de gênero, assim como o apelo ao consumo de bens materiais 
expressos pela aquisição de objetos de larga difusão midiática, 
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como tênis, brinquedos e demais acessórios e materiais esco-
lares, como estojos, lápis, borracha, tesouras, etc.

Interpretação e discussão de 
propagandas no espaço Escolar

Com o intuito de sistematizar a intervenção, recorremos 
ao conceito de sequência didática defendido por Zabala, que 
a conceitua como “um conjunto de atividades ordenadas, 
estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 
pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). 
Além disso, também recorremos ao uso do diário de campo 
para realizar o registro das falas das crianças e das principais 
situações ocorridas ao longo da intervenção, bem como o 
registro fotográfico, que mostra os sujeitos, os espaços e as 
interações presenciadas.

A princípio, fizemos um planejamento pensando em 
todas as atividades que englobassem o tema “propagandas 
e infância” (descriminadas na tabela a seguir) porém, não 
pudemos colocá-lo em prática devido à mudança no calendário 
da escola, visto que as crianças tiveram que ocupar o tempo 
destinado à nossa intervenção aos ensaios das festas de fim de 
ano que iriam apresentar.
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DIA DA 
SEMANA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

AT
IV

ID
A

DE
S Apresentação à turma; 

Apresentação de 
brinquedos e brincadeiras 
– momento de brincar livre 
(observação).

Apresentação 
de vídeos com 
propagandas de 
produtos ditos para 
meninos e meninas.

Conversa sobre 
propaganda, o que está 
por trás: personagens e 
instrumentos; Observação 
sobre as propagandas.

Filmagem 
de uma 
propaganda 
com as 
crianças.

Culminância com 
outras turmas, 
apresentando a 
propaganda que 
criaram.

Quadro 1 – Cronograma: o que conseguimos aplicar.
Fonte: Autoria própia.

DIA DA 
SEMANA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA

AT
IV

ID
A

DE
S

Apresentação à turma; 
Apresentação de brinquedos e 
brincadeiras – momento de brincar 
livre (observação).

Apresentação de vídeos com propagandas 
de produtos ditos para meninos e meninas. 
Observação sobre as propagandas; 
Conversa sobre propaganda, o que está por 
trás: personagens e instrumentos.

x x x

Quadro 2 – Cronograma: o que conseguimos aplicar.
Fonte: Autoria própia. 



Para iniciarmos a intervenção, fizemos uma dinâmica de apresentação com o grupo, a fim de estabe-
lecermos uma primeira aproximação com as crianças. Pedimos para elas conversarem entre si, em duplas, 
e após isso “vender” o amigo fazendo a propaganda dele, explicitando qualidades e o que ele gostava de 
fazer, de brincar, de comer, etc. Assim, já fomos exercitando questões de propaganda.

Em seguida, apresentamos sucintamente o motivo da nossa presença – “estamos aqui para conhecer 
melhor o grupo, ver como as crianças brincam, conversar com a turma...” – sem necessariamente explicitar 
as intencionalidades, para não influenciar o comportamento dos participantes.

No segundo momento, levamos diferentes brinquedos, com o intuito de perceber o modo como 
os infantes se organizavam para as brincadeiras livres. Foram apresentados diversos brinquedos como 
bonecas, ursinhos de pelúcia, corda, carrinhos, bonecos de super-herói e utensílios domésticos em que a 
cor predominante era rosa.

Ao dispormos os brinquedos no meio da roda, pedimos que as crianças escolhessem os brinquedos 
que mais gostavam de brincar. No momento em que estavam escolhendo, percebemos que os meninos 
demonstraram inclinação pelos brinquedos de super-heróis e carrinhos, e as meninas pelas bonecas e 
utensílios domésticos. Assim, notamos que a brincadeira ficou dividida em dois grupos, de meninos e de 
meninas, não havendo interação entre eles. Entretanto, deixamos que os grupos brincassem livremente. 
Enquanto isso, fazíamos registros dessas interações, anotando os discursos proferidos e os modos como os 
grupos interagiam entre os seus integrantes. 
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No terceiro momento, propomos nova composição para 
a brincadeira, lançando uma temática especifica. Sugerimos 
que que as crianças brincassem de “restaurante”. De imediato, 
a maioria aceitou participar da brincadeira, não demonstrando 
oposição. Porém, um dos meninos lançou a seguinte afirmativa: 
“eu não quero brincar com brinquedos de menina”.

Nesse momento, questionamos se na casa dele o pai 
participava das atividades domésticas e o menino pronta-
mente respondeu que sim. Dissemos que as brincadeiras eram 
do mesmo jeito, pois os meninos também cozinhavam. Nesse 
momento, citamos exemplos de grandes chefs de cozinha 
e donos de restaurantes, usando o argumento de que homens 
e mulheres podem exercer as mesmas atividades e que, portanto, 
não existe divisão de tarefas por gênero. Desse modo, o menino 
cedeu à brincadeira e no final achou-a bastante divertida.

Figura 1 – Criança com sua escolha primária de brinquedo.

Fonte: Autoria própia.



IDENTIDADE E PUBLICIDADE NA INFÂNCIA 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ariane Medeiros Villela 
Eudymara Queiroz da Cruz 213

Figura 2 – Criança depois da intervenção.
Fonte: Autoria própia

Outros exemplos surgiram no decorrer das brinca-
deiras, como, por exemplo, as meninas que queriam brincar 
de carrinho e se sentiam retraídas ao manusear o brinquedo. 
Mas, em nossas conversas, questionamos se alguma mãe dirigia 
e, mais uma vez, a resposta foi positiva, tornando mais fácil 
a aceitação por parte de todas, que adoraram a brincadeira. 
Esses foram dois exemplos que surgiram no decorrer da 
brincadeira, em meio a outros que também diziam respeito 
à divisão de brincadeiras por gênero. Em todas as situações, 
utilizamos como estratégia o exemplo, seja vindo de situações 
familiares, ou mesmo de casos expostos na mídia. A adoção 
dessa estratégia surtiu efeitos positivos, pois permitiu que 
as crianças refletissem sobre as suas atitudes e, de imediato,  
já se abrissem para as brincadeiras propostas.

No ambiente familiar, a falta de compreensão do que está 
sendo exposto nas propagandas para os infantes, ou mesmo a 
ausência de uma leitura rápida desses símbolos já planejados 
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para aceitação dos pais e desejo das crianças, influencia sua 
formação, adequando-as a um padrão. Isso ocorre dentro de um 
contexto social e cultural que constrói o tipo de consumidor que 
as empresas almejam que elas sejam quando adultas, de modo 
a colocá-las como um “empregado informal” na infância, visto 
colaborarem na reprodução da propaganda, influenciando o 
consumo dos pais. Haja vista ser a infância um espelho da socie-
dade e sua organização de direitos/deveres entre os homens 
e as mulheres a partir da história, mesmo com os processos 
de luta de igualdade de gênero, Costa (1983, p. 67) afirma que 
hoje “há muitas infâncias, todas elas construções sociais”.  
Essas diversas infâncias são marcadas por essas mudanças 
culturais do século XX, entretanto também são frutos desta 
sociedade globalizada, a qual precisa avançar na luta por 
direitos, para se proteger e compreender o patrimônio da indi-
vidualidade, liberdade e privacidade, sendo uma ferramenta 
desta luta histórica contra o sistema opressor, a qual afeta do 
psicológico ao físico, da infância a velhice.

Prosseguindo a intervenção, no segundo dia, levamos 
alguns audiovisuais para que o grupo apreciasse. Tratava-se 
de materiais publicitários voltados para o público infantil. 
Antes de apresentá-los, fizemos uma rápida explanação sobre 
o conteúdo deles, sem revelar na íntegra as nossas intencionali-
dades. Durante a exibição, chamávamos a atenção das crianças 
para alguns pontos julgados interessantes, com assertivas do 
tipo: “vejam essa parte como é interessante” ou “o que será que 
vai acontecer agora?”.

Ao final da exibição, iniciamos um debate a partir do 
que foi exibido. Para ajudar na discussão, lançamos alguns 
questionamentos.
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De modo geral, falamos sobre os sons, as cores e os 
brinquedos de cada propaganda. As crianças, então, come-
çaram a perceber que existia certo padrão quando se tratava 
de brinquedos direcionados aos meninos ou às meninas. Nas 
propagandas voltadas para as crianças do sexo masculino 
predominavam sons fortes, cores marcantes, texto com maior 
movimento e agilidade. Em se tratando dos brinquedos desti-
nados às meninas, as cores eram amenas, preponderantemente 
rosa, os sons eram suaves e o ritmo mais lento. Percebendo 
tais diferenças, perguntamos às crianças: “por que as pessoas 
que criaram esses comerciais pensaram em apresentá-los de 
forma tão diferente?”

Com o intuito de mostrar que a brincadeira em si é algo 
que não consiste em gênero e que brincar independe da sexu-
alidade de cada criança, pois para brincar basta mesmo é ser 
criança, criamos um momento lúdico em um campo externo, no 
ginásio escolar. Levamos uma corda, já que a corda não é vista 
pela sociedade como um brinquedo “sem gênero” e, com apenas 
esse artefato, surgiram infinidades de brincadeiras em grupo. 
Porém, percebemos a seguinte situação em determinada brinca-
deira de cabo de guerra: ao dividirmos a turma em dois grupos, 
como é da natureza da brincadeira, a professora interviu e 
sugeriu separar o grupo entre meninos e meninas. A grande 
problemática dessa situação é que neste dia tínhamos apenas 
três meninos presentes, havendo, por outro lado, sete meninas. 
Podemos, nesse caso, perceber a naturalização da fragilidade 
feminina, pois nos questionamos: seriam necessários apenas 
três meninos para derrotar as sete meninas?

Desse modo, pode-se constatar que a infância e,  
o principal, como ela é vista, é uma criação da sociedade 
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e do contexto histórico em que estamos inseridos 
e a publicidade atua sob essa criação. E assim vai-se 
moldando a imagem vulnerável da mulher, desde a 
infância (MORAES; SCHMIDT, 2010, p. 6) 

Figura 3 – Professora fazendo a divisão da turma para brincar de 
cabo-de-guerra.
Fonte: Autoria própria.

Considerações finais

Baseados nas reflexões acerca do sistema binário de 
gênero, das concepções de infância e do consumo de produtos 
infantis pelas crianças, podemos observar como o capitalismo 
e as propagandas interferem no comportamento infantil, 
sobretudo no que toca à concepção de gênero. As propagandas 
voltadas para o público infantil enfatizam comportamentos 
e estilos de vida que imitam a vida e a história de cada 
um na sociedade. Nesse âmbito, as relações de gênero são 
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representadas através das propagandas nas quais há, de um 
lado, uma figura masculina representada pela força, virilidade 
e superioridade e, de outro lado, uma imagem feminina repre-
sentada pela beleza e maternidade, voltada à construção de 
uma menina “doméstica”.

Tais características estão tão marcadas na nossa socie-
dade, sendo expostas e aceitas com bastante naturalidade, 
de forma a reduzir o papel de cada um. Em nossa intervenção, 
observamos essa naturalização e a influência “comum” das 
propagandas às crianças. Percebemos que mesmo a escola 
sendo um espaço plural, não se trabalha ou se discute essas 
propagandas, constituindo esse silêncio uma aceitação de 
estereótipos que são criados, normatizando, padronizando 
e muitas vezes segregando, o que gera distinções e divisões 
quanto às funções de meninos e meninas. Sendo assim, 
é preciso criar espaços para reflexão e leitura do que nos 
é apresentado pelo meio publicitário.

Durante as observações iniciais da rotina e organização 
da turma ao final da intervenção, foi possível ver uma maior 
flebixibilidade nas conversas e brincadeiras, ocorrendo uma 
maior aceitação para uma organização de turma plural, brin-
cando meninas e meninos juntos, sem segregação por questões 
de “gênero”.
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RÁDIO
POSSIBILIDADES PARA A 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Dianne Sena1

Introdução

Atualmente, com o advento das Tecnologias da Informação 
e Comunicação – TIC e atrelado a elas as mídias, no âmbito 
escolar e social originou-se, na última década, a reestrutu-
ração das atividades de ensino-aprendizagem. As reflexões em 
torno do assunto tecnologia, mídia e educação vêm ganhando 
espaço e sendo aprofundadas há vários anos observando e 
confirmando a sua influência na formação do sujeito contem-
porâneo e da prioridade em explorar o assunto diante do 

1 Professora de Educação Física da Rede Municipal de Educação do Natal, 
Professora Universitária do Centro Universitário do Rio Grande do Norte 
(UNI-RN) no curso de Educação Física. Mestre do Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGED-UFRN). Graduanda do curso de Computação pela 
UFERSA. Especialista em Ensino de Educação Física Escolar (DEDFIS-UFRN) 
e Especialista em Treinamento Desportivo pela Faculdade Gama Filho (2007). 
Graduada em Educação Física pela UFRN. Pesquisadora nas áreas: Educação 
Física e Processo de Ensino-Aprendizagem, Tecnologia da Comunicação e 
Informação, Mídias Digitais e Educação, Práticas Educativas Digitais, Praticas 
Corporais na Natureza, Atividade Física e Lazer. 
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rápido desenvolvimento das novas tecnologias de informação 
e comunicação (SENA; BURGOS, 2010).

A mudança foi iniciada com as políticas públicas para a 
inclusão das telessalas (espaços para atividades didáticas com 
áudio e vídeo) e ampliada com a implantação dos laboratórios 
de informática no contexto escolar. Com essa prática, os saberes 
ministrados em sala de aula e outros espaços escolares ultra-
passaram a oralidade e se somam às atividades que contemplam 
vídeos, músicas, notícias, hipertextos, animações e jogos, que 
são acessadas por alunos e professores em computadores 
conectados à internet e dispositivos móveis (tablets e celulares).

Apesar do crescente uso de novos recursos, em especial 
ligados à informática, existem poucos trabalhos na área, princi-
palmente no que se refere ao ensino da educação física. Dentre 
várias possibilidades de uso das Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TIC e mídias, no espaço escolar e nas aulas de 
educação física optou-se por estudar o rádio, que apresenta-se 
como uma ferramenta pedagógica no processo de ensino-apren-
dizagem desse componente curricular (SENA; BURGOS, 2010).

A inquietação surgiu a partir da inserção da mídia rádio 
na escola pesquisada, pelo Programa Mais Educação. Esta mídia, 
estava inserida pelo programa no macro- campo Cultura e 
Arte. A escola recebeu um kit encaminhado pelo FNDE/MEC, 
e a partir disso se organizou e desenvolveu-se o estudo.

Neste cenário de possibilidades foi elaborado um projeto 
denominado “Rádio-Escola”, desenvolvido pela professora de 
educação física no Ensino Fundamental Anos Iniciais, da Escola 
Municipal Professor Ulisses de Góis, localizada na cidade do 
Natal/RN. O propósito do projeto foi permitir à professora 
e aos alunos, usarem a mídia rádio para desenvolver pesquisas 
e realizar produções radiofônicas próprias e direcionadas para 
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o processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos da 
educação física.

Sabe-se que o rádio é considerado um grande veículo de 
comunicação de massa. Apontado como um propagador demo-
crático, que chega às pessoas das mais diferentes classes sociais, 
níveis intelectuais, religiões e outras diferenças sociais, tornando 
possível o acesso à informação como também ao entretenimento.

Atualmente com as infinidades e diversidades de infor-
mações, sejam elas verbais e visuais no nosso dia a dia, não há 
como continuarmos com a educação voltada apenas para livros 
e apenas pela transmissão do professor na escola. As tecno-
logias, no processo educacional, possibilitam a interação, 
comunicação, compartilhamento e produção de conhecimentos 
pelas suas diversas mídias, seja on-line ou off-line.

Outro ponto relevante é que a escola não é o único espaço 
de aprendizagem e que a comunicação oferece potencial fonte 
de elementos no desenvolvimento cognitivo com a participação 
ativa dos alunos. O professor tem que considerar a vivência 
do aluno e o conhecimento que o mesmo detém, construído 
a partir do meio em que está inserido. E neste momento atual, 
os escolares utilizam-se das diversas tecnologias e mídias, 
e a rádio é uma destas possibilidades.

O foco do rádio na educação está centrado nas possi-
bilidades de impacto de seu uso no processo de ensino e 
aprendizagem, não no acesso propriamente dito, mas na 
incorporação dessa tecnologia como ferramenta para ensinar 
e aprender. Cordeiro e Costa (2016, p. 1), em uma pesquisa desen-
volvida a partir da mídia rádio no contexto escolar, afirmam 
que o estudo com a temática rádio contribuiu “com a formação 
crítica das crianças, permitindo que o grupo se enxergasse não 
apenas como consumidor, mas produtor de mídia”.
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Observa-se que o uso do rádio pode ser voltado para as 
diferentes práticas didáticas tais como: a produção de textos, 
criação e edição de áudios e no estudo e pesquisa de temas 
norteadores, para elaboração de um roteiro, porém cabe ao 
professor ampliar o olhar para a exploração de suas potencia-
lidades para o processo educacional.

O rádio hoje é utilizado como veículo propagador de 
informações, música, entretenimento e conteúdos educativos. 
Através do rádio é possível se conectar com um mundo que está 
ao nosso alcance em tempo real. Então por que não utilizar 
esta mídia tão antiga e ao mesmo tempo tão envolvente para 
possibilitar a aprendizagem dos alunos? Diante disso, inda-
gamos: como a mídia rádio pode contribuir no processo de 
ensino-aprendizagem da educação física no ensino infantil?

A partir deste questionamento, o estudo objetiva apre-
sentar o rádio como uma ferramenta pedagógica no processo 
de ensino-aprendizagem nas aulas educação física no Ensino 
Infantil.

Acredita-se que as novas tecnologias, tendo como ênfase 
o rádio no ambiente educacional e nas aulas de educação física 
promovem e possibilitam a interação dos alunos com a cons-
trução e análise do conhecimento, permitindo que os escolares 
do ensino fundamental compreendam melhor os conteúdos 
da educação física.

Justificamos nosso trabalho pela importância do 
tema para os alunos, professores, onde a escola e o processo 
educativo, necessitam se articular com as novas demandas da 
sociedade que perpassa hoje pela evolução das tecnologias e sua 
disseminação e espalhamento em todos os ambientes, socais, 
educacional, infância, mercadológico, culturais, econômico, etc. 
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Outro ponto relevante é apresentar, refletir e proble-
matizar, dentro do âmbito escolar, sobre as informações 
veiculadas pelas mídias, que na maioria das vezes servem para 
adquirir determinadas informações, como também são usadas 
como base teórica e científica para os alunos e professores. 
Observamos que é necessária uma compreensão, reflexão, 
atualização e apreensão dos saberes da educação física, que 
são transmitidos pelas diversas mídias, direcionado para os 
professores, alunos e comunidade escolar, como afirmam os 
autores Câmara e Sena (2017) apresentando que as intervenções 
reflexivas e dialógicas sobre as informações que se apresentam 
nas mídias devem trabalhar os conhecimentos de forma escla-
recida e aprofundada, em que o aluno seja não só um leitor, mas 
um conhecedor e produtor de informações.

Na próxima seção apresentaremos o contexto escolar 
frente às tecnologias e às mídias.

O contexto escolar frente às 
tecnologias e às mídias

No ambiente escolar observamos as inúmeras possi-
bilidades do professor desenvolver suas atividades e aulas, 
objetivando aprendizagem dos escolares. Contudo, no tocante 
ao uso das TIC’s e das mídias, essas estratégias metodológicas 
ainda são mínimas e tímidas, devido à não capacitação dos 
professores, a quantidade de material inexistente ou mínima 
no contexto das escolas públicas, a complexidade no manuseio, 
entre outros fatores.
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Sabe-se que atualmente esta realidade vem mudando 
em alguns contextos escolares, por interesses individuais dos 
professores, dos setores educacionais, por meio de projetos 
escolares em parcerias com empresas públicas e privadas, 
com caráter educacionais, que buscam atender às demandas, 
visando inovações pedagógicas.

Neste último caso, há capacitações de professores e 
gestores da rede municipal de ensino, como o oferecido pelo 
Núcleo de Tecnologia Educacional de Natal (NTE Natal)2. 
Contudo, diante das limitações, ocorrem trabalhos e pesquisas 
nestas capacitações, com direcionamento para a melhoria 
do processo de ensino aprendizagem. Observamos que neste 
âmbito, os conhecimentos apresentados, a partir das tecnologias 
e mídias, a ênfase é dada nos métodos de ensino e instrumentos 
utilizados nas atividades desenvolvidas pelos professores.

Desta forma ocorre interseções entre os saberes dos 
professores e os conhecimentos ministrados, apresentando-se 
novas metodologias, organizações didáticas, novas formas de 
ministrar as aulas e reconstruções dos métodos de ensino, com 
adaptações da prática pedagógica de cada professor.

Sendo assim, viemos apresentar um trabalho desenvolvido 
no contexto escolar, utilizando a mídia rádio, direcionado a expor 
novas metodologias, a reconstrução de uma prática pedagógica 
organizada pelos professores e alunos de uma escola pública.

2 Setor de Tecnologia e Desenvolvimento de Pessoas. Núcleo de Tecnologia 
Educacional de Natal. Secretaria Municipal de Educação da cidade do Natal. 
Disponível em: <http://natal.rn.gov.br/sme/paginas/ctd-611.html>. Acesso 
em: 29 jul. 2017.

http://natal.rn.gov.br/sme/paginas/ctd-611.html
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O rádio no contexto escolar 
e suas possibilidades

O rádio e suas intervenções na forma de ensinar em 
algumas escolas, não é algo novo. Segundo Assumpção (2008, p. 53)

[…] na década de 80, algumas escolas brasileiras já 
trabalhavam a interface comunicação e educação na 
sala de aula, com a intenção de incentivar os seus alunos 
para a construção do conhecimento e da cidadania de 
forma interativa e dialógica.

Hoje com a popularização da internet e de suas mídias, 
evidenciamos uma mudança no cenário educacional brasileiro, 
já que a utilização dos meios de comunicação, impressa e/ou 
on-line (virtual), pelos computadores e dispositivos móveis na 
escola, se constituem como instrumentos pedagógicos para 
a aquisição do conhecimento. 

Partindo dessa premissa, sabemos que os professores se 
deparam com o desafio de acompanhar esse ritmo, na busca 
por uma integração dos saberes curriculares com a cultura 
extra-escolar dos alunos. Estes transpõem as suas práticas 
sociais para a sala de aula, nas quais se mostram impreg-
nadas por estímulos publicitários, modelos organizacionais e 
modismos, fato que gera a valorização das mídias virtuais e dos 
seus dispositivos como sendo os elementos indissociáveis para 
a comunicação e a melhoria da educação.

No entanto, o uso das mídias na educação deve ser 
desmistificado e acompanhado como apoio técnico no processo 
de ensino-aprendizagem, porque o que vale ressaltar, de fato, 
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no processo educacional, é a expansão e interação das tecnologias 
de forma simbólica no âmbito de acesso e avanço social.

A junção da educação com a mídia precisa ser entendida 
como um elemento de apoio e não como o seu fundamento. 
A equipe pedagógica escolar precisa estar capacitada, atualizada 
e conectada com o desenvolvimento tecnológico da sociedade, 
além de conhecer o momento ideal de inserir as mídias nas 
atividades de ensino-aprendizagem. Já os alunos precisam 
de orientação e direcionamentos diante da quantidade e de 
qualidade das informações em suas vidas, condicionando seu 
pensar, agir, sentir para um uso consciente das mídias.

A partir deste entendimento, compreendemos que as 
informações veiculadas pela mídia rádio têm a possibilidades 
de alcançar um grande número de pessoas, em determinando 
espaço; é um meio que apresenta-se com menor exclusão 
social, tem a capacidade de acompanhar o ouvinte onde 
quer que ele esteja; seu custo é menor que as demais mídias, 
entre outros fatores.

Segundo Pereira et al. (2001, p. 2)

a escola, para além de seus muros, pode ter no rádio um 
grande aliado: este, dentro do processo sociocultural, 
ao transmitir informações, ao conferir significados aos 
fatos, ao possibilitar a formação de opiniões oferece 
outras alternativas ao indivíduo, caracterizando-se 
como agente de educação; e a escola não deve desco-
nhecer tais possibilidades.

No tocante o rádio oportunizar alternativas para os indiví-
duos formar opiniões num contexto sociocultural, o autor Bertolt 
Brecht (2007) afirma que o rádio para exercer sua função social, 
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ele deve, antes de tudo, permitir que o ouvinte seja parte do 
processo de produção da informação, e não apenas seu receptor.

Neste direcionamento, observamos o potencial que 
a rádio tem no contexto escolar, e assim entendemos que 
a pesquisa desenvolvida, envolvendo alunos e professores, 
foi uma oportunidade de trabalhar os saberes e conhecimentos 
da disciplina Educação Física no Ensino Infantil, utilizando 
o rádio como ferramenta pedagógica.

A mídia rádio chegou à escola em 2013, por meio do 
Programa Mais Educação, fazendo parte do macrocampo 
Cultura e Arte deste programa, e a mesma recebeu um kit 
encaminhado pelo FNDE/MEC, que possibilitou a instalação 
e inserção desta mídia. Após a instalação dos equipamentos 
da rádio na escola, as atividades realizadas durante todo o 
ano de 2013, resumiam-se em: veicular músicas no intervalo 
de aulas, estas escolhidas pelos alunos; e espaço informativo 
de uso da direção e coordenação da escola. 

No início do ano de 2014 foi realizada uma reunião e 
apresentou-se à comunidade escolar, alunos e professores, possi-
bilidades de utilização da rádio por todos da escola e não somente 
pela direção e coordenação. Nesta reunião foi estruturada uma 
equipe composta por professores e gestores, objetivando orga-
nizar e elaborar ações e atividades utilizando a rádio.

Neste ano, os componentes desta equipe, efetivamente, 
foram os professores das disciplinas: Geografia, Inglês, Arte, 
Ciências, Português e Educação Física. Estes ficaram respon-
sáveis por elaborar um projeto que tivesse o objetivo de não 
só apresentar o conhecimento técnico do uso da mídia rádio 
mas também através dela fosse desenvolvida uma leitura 
crítica das informações que eram veiculadas por ela, e que 
a partir desta compreensão os alunos pudessem criar seus 
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próprios conteúdos dos diversos componentes curriculares. 
Informamos que as disciplinas: História, Ensino Religioso 
e Matemática não participaram deste projeto porque os 
professores não quiseram se envolver.

Desta forma, surgiu o projeto “Rádio-Escola” em 2014, 
pensado e idealizado pelos professores, e tendo como coorde-
nador geral um professor de Geografia da Escola Municipal 
Professor Ulisses de Góis. A escolha deste professor se deu por 
ele lecionar numa universidade particular da cidade de Natal, 
no curso de Comunicação Social e, nas suas disciplinas, abordar 
e desenvolver trabalhos com as mídias.

No decorrer do ano de 2014, as atividades com o uso da 
rádio, da direção e coordenação, continuaram, já que, em para-
lelo, foram oferecidas pelos alunos do curso de Comunicação 
Social, oficinas para os professores e alunos envolvidos no 
projeto escolar. Foram realizadas reuniões e nelas os docentes 
envolvidos receberam orientações técnicas e didático-metodo-
lógicas que abordavam as funções da rádio e suas possibilidades; 
os objetivos do uso da rádio para os professores, escola e alunos; 
estratégias de utilização da rádio; atividades e metodologia que 
podiam ser desenvolvidas com a rádio; propostas de roteiro 
e como elaborar e avaliações e sugestões. Após as oficinas, 
constituiu-se uma reunião para cada profissional destacar as 
possibilidades de trabalhos com esta mídia, integrando sua 
disciplina, o projeto pedagógico da escola, sua prática peda-
gógica e os alunos.

No ano de 2014 foi feita a mobilização e planejamento do 
projeto pelos professores. Em seguida, anos 2014 e 2015, foram 
realizadas as oficinas e durante esse período a rádio foi sendo 
usadas pelos professores e alunos para diversas atividades 
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e para pôr em prática os projetos individuais dos professores 
e alunos, as atividades coletivas.

Neste âmbito, a disciplina Educação Física, apresentou 
a seguinte indagação: como a mídia rádio pode contribuir no 
processo de ensino-aprendizagem da educação física no Ensino 
Fundamental Anos Iniciais?

Neste sentido, foi apresentada uma proposta objetivando 
expor, ampliar e aprofundar os conhecimentos e informações 
da educação física através da mídia rádio. A temática abordada 
foi os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Esse tema foi escolhido pelo 
momento olímpico que o Brasil estava vivenciando já que estava 
a meses deste mega-evento, por ser um tema de interesses dos 
alunos e por ser objeto de estudo da educação física.

No tocante aos Jogos Olímpicos do Rio, sabe-se que este 
ocasionou mobilização nos mais diversos setores, como: social, 
político, econômico, cultural, educacional, meios de comuni-
cação, entre outros. Por ser um megaevento de repercussão 
mundial, apresentou-se como fator influenciador e trans-
formador da realidade dos brasileiros, envolvendo-os direta 
e indiretamente. Teve sua divulgação pelos diversos formatos 
de mídias: impressa, virtual, digital, auditiva, visual, entre 
outros. Sabemos que as mídias favorecem um país que sedia 
um megaevento, tanto de forma positiva como negativa.

A intenção da educação física foi permitir os alunos 
usarem a mídia rádio para desenvolver pesquisas, ser um canal 
de comunicação e informações, e realizar produções radiofô-
nicas próprias e direcionadas sobre os conhecimentos da área. 
A partir daí iniciou-se o planejamento de um projeto que se 
adequasse à realidade social da comunidade, à prática da escola, 
ao projeto político pedagógico, às demandas educacionais 
e principalmente aos anseios dos alunos. 
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Caminho metodológico

A instituição envolvida na pesquisa é a Escola Municipal 
Professor Ulisses de Góis, que fica localizada na Zona Sul da 
cidade do Natal/RN e atende a alunos da Educação Infantil, 
Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) tendo, 
aproximadamente, 800 alunos atualmente frequentando.

A rádio chegou em outubro de 2013 através do Programa 
Mais Educação e funcionava apenas para veicular músicas e 
informativos da direção e coordenação da escola. No ano de 
2014 foi planejado o projeto e realizadas as oficinas, no de 2015 
e 2016, houve a efetivação e desenvolvimento do projeto.

O projeto foi de caráter qualitativo, sendo usado a 
pesquisa-ação como base metodológica. Esse tipo de pesquisa 
foi usado pelo fato de as pessoas envolvidas terem papel ativo 
na realidade em questão. Desta forma a pesquisa-ação, apoiada 
pelos autores Thiollent (2011), Esteban (2010), Tripp (2005) 
e Santos e Moretti-Pires (2012), possibilitou estruturar o projeto 
para a temática trabalha, que foi o megaevento Jogos Olímpicos 
do Rio 2016, direcionando as ações para o processo reflexivo 
dos alunos. O diálogo com a pesquisa-ação proporcionou um 
entendimento sobre a mídia rádio, os conhecimentos do tema, 
o planejamento das atividades e etapas, e o processo de ensino/ 
aprendizagem da educação física.

Esteban (2010, p.167) afirma que na pesquisa-ação 
“pretende-se, fundamentalmente, propiciar a mudança 
social, transformar a realidade e levar as pessoas a tomarem 
consciência de seu papel nesse processo de transformação”. 
A pesquisa-ação envolve, de forma geral e dinâmica, um plano 
de ação, com acompanhamento e controle, baseado em objetivos 
e o relato concomitante desse processo.
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Organizamos um plano de ação para ser desenvolvido 
por quatro meses com os sujeitos da pesquisa. Estes foram dez 
alunos do 2º ano e dez alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, 
e a professora de Educação Física. Os alunos envolvidos totali-
zavam vinte e foram escolhidos por fazerem parte do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais e do Programa Mais Educação, como 
também ter participado da oficina de rádio.

Todos os envolvidos participaram das oficinas durante 
três meses e ao final foram visitar duas emissoras de rádio de 
órgãos públicos e referência na cidade de Natal/RN.

No tocante às oficinas, os integrantes envolvidos no 
projeto de Educação Física, conheceram sobre a origem e o 
percurso histórico do rádio no Brasil e no mundo; a sua estru-
tura no que se refere aos equipamentos; as funções de um 
radialista; e o processo tecnológico que possibilitou a evolução 
do rádio ao longo da sua história. Relacionado às funções do 
radialista, eles conheceram que no contexto de uma rádio 
existem o repórter, o redator, o editor, o pauteiro, o coorde-
nador artístico/musical de programação, o operador de áudio 
ou sonoplasta e o locutor. A função locutor apresenta-se em seis 
tipos: anunciador (textos comerciais); apresentador-animador 
(conduz programas); comentarista esportivo; locutor esportivo 
(narrador de jogos); noticiarista (lê as notícias) e entrevistador.

Na primeira etapa, a professora iniciou as atividades com 
os alunos, realizando pré-definição da função de cada um tendo 
como critério o desempenho nas oficinas e o interesse pessoal 
deles. Foi apresentado o tema central das atividades da disciplina: 
Os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Esse tema foi abordado porque já 
estava sendo estudado nas aulas de Educação Física desde o início 
do ano letivo de 2015. Então, todos conheciam o tema e já estavam 
familiarizados pelo momento esportivo do país.
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Após este momento, a professora apresentou o desenvol-
vimento das primeiras atividades, realizadas no laboratório de 
informática da escola, sob sua supervisão. As atividades foram: 
1) pesquisa sobre o tema Jogos Olímpicos do Rio; 2) pesquisa 
sobre quais são os meios de comunicação; 3) pesquisa sobre 
quais meios de comunicação e formatos (impresso, televisivo, 
on-line, digital, virtual, visual, auditiva), em especial nas 
emissoras de rádio da cidade, estavam divulgando informações 
sobre os Jogos Olímpicos do Rio.

Neste projeto tivemos a ajuda dos alunos de graduação 
e da regente do laboratório. Como os alunos foram crianças na 
faixa etária entre 08 e 09 anos, esse tipo de atividade foi mais 
lenta e precisou ser realizada em dois encontros. Algumas aulas 
foram realizadas em sala e outras no laboratório de informática 
pela necessidade de usar o computador. Os temas das aulas, 
foram: a história e origem dos Jogos Olímpicos, antigos e atuais, 
as modalidades, os princípios do olimpismo, os locais das moda-
lidades, curiosidades, celebridades brasileiras e internacionais, 
os legados materiais e imateriais dos Jogos Olímpicos, a mídia 
rádio nos Jogos Olímpicos, entre outros.

A segunda etapa, com um roteiro já organizado pela 
professora, foi definir quais informações e saberes, a partir da 
pesquisa, seriam veiculados na rádio da escola. Os alunos e a 
professora decidiram por apresentar curiosidades, notícias 
atuais, vinhetas, datas dos jogos e modalidades que estariam nos 
jogos, informações sobre a seleção brasileira (jogo, dias, horários).

Após esta definição, seguimos para a terceira etapa, que 
foi definir o horário, dias e tempo de veiculação das notícias dos 
Jogos Olímpicos. Ficou definido, a partir de uma reunião com 
o coordenador geral do projeto, a direção da escola e a profes-
sora de Educação Física, que a veiculação seria todos os dias da 
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semana, no intervalo das aulas, e o tempo de transmissão seria 
de cinco minutos para a disciplina Educação Física. O intervalo 
de aulas na escola tem um tempo total de vinte minutos, e ficou 
acordado que as demais disciplinas teriam cinco minutos cada.

Pela temática e atual situação do Rio de Janeiro, o período 
vivido (em que seriam vivenciados, meses posteriores, os Jogos 
Olímpico), a Educação Física foi a única que ficou com a possibili-
dade de usar a rádio todos os dias da semana. Nas três primeiras 
semanas foram disponibilizados cinco minutos do tempo total 
do intervalo, na quarta semana, passou para dez minutos, já que 
as disciplinas Arte e Ciências teriam encerrados suas atividades 
e a proximidade do megaevento no país.

Neste período, todos os alunos alternaram e intercalaram 
as funções dentro da rádio possibilitando cada um conhecer 
todas, como também ter a percepção de responsabilidades, 
necessidades e importância das funções de um radialista.

Informamos que pelo trabalho ter um trato metodo-
lógico na pesquisa-ação, as etapas foram pré-definidas e no 
decorrer do seu desenvolvimento surgiram alterações de alguns 
momentos e etapas para que pudesse atender as demandas dos 
alunos e da professora. Como foi citado, as pessoas envolvidas 
na pesquisa têm papel ativo na realidade em questão, possibi-
litando um processo reflexivo dos sujeitos.

As atividades foram finalizadas um mês antes do início 
dos Jogos Olímpicos. Foi realizada uma exposição pelos alunos 
de outras turmas, suas atividades e a turma do 2º e 3º ano apre-
sentaram as informações por meio dos áudios elaborados pelos 
alunos da escola, junto com os alunos da graduação.

Pelas pesquisas, observações, estudos, debates e veicula-
ções das notícias pudemos perceber que os alunos e a professora 
foram favorecidos pela mídia rádio durante todo o projeto.
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Ao final, foi aplicado um questionário e alguns alunos 
preferiram falar a escrever. O objetivo de realizar as perguntas 
foi de identificar como a rádio colaborou na sua aprendizagem 
sobre os conhecimentos da educação física. As perguntas dos 
questionários foram: 1) O que você aprendeu de conhecimentos 
da educação física no projeto “Rádio-Escola”? 2) Qual momento 
do projeto foi mais motivante e de aprendizagem para você? 3) 
No final do projeto quais foram as suas produções e de que forma 
você transmitiu essas suas informações? Informamos que os 
alunos de graduação ajudaram na aplicação dos questionários.

De uma maneira geral, nas repostas da primeira 
pergunta, todos os alunos relataram que a rádio favoreceu 
aprender sobre os Jogos Olímpicos de um modo geral, como 
também aprender sobre as diversas modalidades esportivas 
que eles não conheciam. Responderam que já haviam escutado 
rádio, mas sem o objetivo de buscar informações, mas visando 
apenas escutar músicas. Eles passaram a escutar mais as rádios 
da cidade e aprenderam na internet tem várias rádios on-line.

Na segunda pergunta, os alunos foram unânimes em 
informar que o momento mais motivante foi a visita nas rádios, 
onde eles puderam conhecer e ver como é uma emissora de 
rádio e como funciona. Que eles aprenderam como funciona, 
de forma geral, as rádios, e puderam conhecer e aprender sobre 
as diversas funções dentro da rádio. Um aluno relatou que o 
momento mais motivante foi quando ele pode falar na rádio 
da escola, todo o assunto que tinha estudado e pesquisado 
e que ficou surpreso pelos colegas reconhecerem sua voz no 
momento da transmissão.

Na terceira pergunta percebemos que os alunos 
conseguiram evoluir quanto aos seus conhecimentos e amadure-
cimento sobre a disciplina. Modificando a ideia de que educação 
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física é só jogar futebol e queimada, passando a conhecer sobre 
o megaevento Jogos Olímpicos e as diversas modalidades. Nos 
relatos, os alunos apresentaram que a mídia rádio é pouco 
conhecida, e como não tem imagens, alguns não conseguem 
passar muito tempo escutando e que as rádios não têm infor-
mações para crianças, só adultos. Algumas informações eles não 
compreendem quando escutam as rádios da cidade.

Um aluno relatou que, para ele, um momento bom foi 
que as vinhetas que todos produziram ficaram engraçadas, 
e isso o motivou a fazer áudios gravados pelo celular e enviar 
para colegas e familiares sobre temas esportivos e sobre outros 
assuntos, como por exemplo, a programação dos dias e horários 
dos jogos da seleção masculina de futebol que seriam veiculados 
pela televisão e pelo rádio.

Uma aluna relatou a importância da fala e que quando 
escuta notícias pelo rádio, precisa prestar mais atenção do que 
quando assiste televisão. E que se a pessoa não souber falar bem 
e sem pressa, as informações não são entendidas por quem ouve. 
A aluna informou quando passou a escutar as informações pela 
rádio, ela conseguiu entender melhor as falas dos professores 
em sala, já que sua audição ficou mais aguçada.

Uma aluna relatou que o bom da mídia rádio é que você 
fala e sua imagem não aparece em nenhum lugar, só sua voz que 
é identificada ficando sua imagem “escondida”. Para quem tem 
vergonha de aparecer em público, a mídia rádio é boa.

Desta forma, a fala dos alunos apresenta uma nova forma 
de perceber, compreender e entender as mídias no seu processo 
educacional. Segundo Belloni (2012, p. 17) “ao interferir nos 
modos de perceber o mundo, de se expressar sobre ele e de 
transformá-lo, estas técnicas modificam o próprio ser humano”. 
Portanto, faz-se necessário refletir sobre a presença dos meios 
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de comunicação em nossas vidas para que deles possamos 
nos apropriar de forma crítica e criativa. Para que tenhamos 
discernimentos de escolher quais mídias são mais apropriadas 
às nossas necessidades pessoais e coletivas, quais usos dese-
jamos dar a cada uma ou quais usos pretendemos evitar.

Considerações finais

O rádio apresenta-se como ferramenta pedagógica para 
a aprendizagem dos alunos, por ser dinâmico e interativo. 
É notório que ele colaborou na prática pedagógica dos profes-
sores, evidenciando um meio de comunicação diferenciado e 
significativo. Consideramos que o projeto oportunizou melhoria 
na qualidade educacional proporcionando desenvolver, nos inte-
grantes do projeto, opiniões e conhecimentos sobre a mídia rádio 
e os saberes da educação física, a partir dos relatos dos escolares.

Entendemos que a mídia rádio oportunizou aos alunos a 
compreensão, difusão e aprofundamentos dos conhecimentos 
sobre a temática dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, perspecti-
vando novas possibilidades interpretativas por eles e pela 
comunidade escolar, no tocante ao esporte futebol.

Por parte da professora, a mídia rádio possibilitou 
alicerçar a busca de novos sentidos para as tarefas educacio-
nais da educação física, compreendendo que a formação de 
um espectador crítico e sensível é uma nova tarefa que ela 
precisa se apropriar e desenvolver nas suas aulas. Devemos 
compreender que a mídia rádio vai para além da transmissão 
de informação, e que dentro do processo educacional, ela pode 
ser potencializada para o ensino e a aprendizagem.
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Pelos relatos dos alunos o projeto proporcionou um olhar 
crítico sobre as informações veiculadas, como o seu conheci-
mento e compreensão sobre as possibilidades de produção de 
notícias, e transmissão para um grande número de pessoas. 
A rádio alterou substancialmente a forma dos alunos se comu-
nicarem e se posicionarem sobre assuntos diversos, como as 
modalidades olímpicas, suas curiosidades, entre outros saberes. 
Compreendemos como é importante haver, dentro das escolas, 
espaços de reflexão, onde o aluno possa conhecer, refletir, criar 
e produzir suas opiniões sobre diversos assuntos, objetivando 
um entendimento geral do que o envolve, dentro e fora da escola.

Neste estudo, perspectivamos fazer com que os alunos 
fossem participantes das atividades da rádio na escola, obje-
tivando torná-los comunicadores responsáveis, como também 
leitores, ouvintes e telespectadores qualificados, críticos e ques-
tionadores. Para isso, os alunos foram estimulados a pesquisar 
sobre o tema, nos diversos meios de comunicação e formatos 
(impresso, televisivo, on-line, digital, virtual, visual, auditiva), 
em especial, nas emissoras de rádios da cidade, fazendo-os 
refletirem sobre as notícias e informações.

Nos estudos realizados sobre o uso de rádio nas aulas de 
educação física não foram encontrados trabalhos referentes a 
esta mídia, a partir deste componente curricular. Desta forma, 
compreendemos ser relevante este início de trabalho que tem 
como objetivo colaborar na formação dos alunos para que se 
tornem multiplicadores dos processos de comunicação e que 
a perspectiva é de produções midiáticas para a web-rádios 
e podcast para publicá-los na internet, em redes sociais e blogs.
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à Educação Física. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2012.

SENA, D.; BURGOS, T. O computador e o telefone celular 
no processo ensino-aprendizagem da educação física 
escolar. Disponível em: <http://www.nehte.com.br/
simposio/anais/Anais-Hipertexto-2010/Dianne-Sena-
Taciana-Burgos.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2018.

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 
18. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011.

TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução 
metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo, 
v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005. 



LUZ, CÂMERA, AÇÃO
A PRODUÇÃO DE UM VIDEOCLIPE 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Esthephania Oliveira Maia Batalha1

Lucineide Cruz Araújo2

Introdução

O presente artigo tem por objetivo descrever e refletir sobre 
vivências/intervenções pedagógicas que visaram à produção de 
um videoclipe com uma turma de Educação Infantil, do Núcleo 
de Educação da Infância. Do mesmo modo, objetiva-se articular 
os conhecimentos e experiências vivenciados durante o curso 
de extensão “Formação Docente, Mídias e Tecnologias na 
Educação da Infância”.

Para que pudéssemos realizar as atividades de inter-
venção propostas pelo curso, escolhemos uma turma da 
Educação Infantil do Núcleo de Educação da Infância, Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do 

1 Mestranda no Programa Pós Graduação em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e professora efetiva do Núcleo de Educação 
da Infância –NEI/CAp/UFRN.

2 Mestranda no Programa de Pós Graduação em Inovação em Tecnologias 
Educacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e e professora 
efetiva do Núcleo de Educação da Infância –NEI/CAp/UFRN.
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Norte,NEI-CAp/UFRN,durante o mês de novembro de 2016. 
A turma é composta por 22 crianças entre três e quatro anos 
de idade, duas professoras e uma auxiliar de creche.

Neste recorte daremos ênfase àprodução de um video-
clipe, bem como destacaremos algumas estratégias utilizadas 
em sala, relatando algumas vivências que permearam nosso 
trabalho durante o mês de novembrode 2016. Portanto, apoia-
mo-nos em metodologias que priorizam a criação de estratégias, 
oportunizando às crianças a capacidade de argumentar, justi-
ficar, criar, pensar, expressar e registrar as suas descobertas.

Assim, para fins de organização deste artigo, faremos, 
primeiramente, uma breve discussão sobre o trabalho com a 
mídia na Educação Infantil. Na sequência, apresentaremos os 
objetivos de aprendizagem e a sequência didática das atividades, 
enfatizando o processo de organização e as ideias das crianças 
a respeito de como se faz um videoclipe. Por fim, faremos uma 
apreciação sobre o trabalho realizado, destacando os avanços 
e dificuldades do grupo durante a realização.

Mídia e Educação Infantil: alguns apontamentos

Estudos contemporâneos afirmam que a criança não é 
uma receptora passiva do conteúdo midiático, visto que este 
é incorporado à brincadeira, sendo, segundo Girardello (2005, 
p. 5), “os heróis, as heroínas e aventuras da TV usados como 
matéria-prima da vida de fantasia das crianças”. Desse modo, 
pensar sobre essa criança no mundo contemporâneo implica 
em pensar no modo como ela interage com as mídias. Partindo 
desse entendimento, reiteramos que a criança não é um sujeito 
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que recebe o conteúdo midiático de forma passiva, por ser ela 
alguém que cria, ressignifica, dá novo sentido e manifesta essa 
cultura midiática de diversas formas no seu cotidiano.

A esse respeito, Cordeiro e Almeida (2012) nos apontam 
ainda que as crianças têm contato cotidianamente com 
mensagens digitais transmitidas pela linguagem não-verbal. 
São imagens que transmitem, de forma implícita às crianças 
que estão nas instituições de Educação Infantil, informações, 
determinados valores e modos de compreender o mundo. Desse 
modo, se compreendemos que as crianças que chegam às nossas 
instituições estão cercadas por imagens da mídia, convém 
pensar estratégias que as possibilitem ter uma leitura crítica 
e reflexiva diante dessas imagens.

A cultura da imagem, do som e do movimento é praze-
rosa, está presente no cotidiano das crianças e suscita novas 
formas de aprender e ensinar. Nesse contexto, Belloni (2003) 
alerta que o mais passivo dos recursos tecnológicos não está 
isento de produzir nos seus usuários alguma reação, visto que, 
na busca por informações, conhecimento e entretenimento, 
as pessoas são constantemente impactadas pela tecnologia.

Partindo, inicialmente, dessas ideias, supõe-se que os 
recursos digitais podem despertar o interesse das crianças e 
estimulá-las à construção de saberes e aprendizagens, além de 
favorecer a diversificação das formas de representação e do 
uso da linguagem, especialmente na Educação Infantil, já que 
as crianças ainda não se apropriaram da linguagem escrita.

As crianças contemporâneas, sempre atentas e curiosas, 
cada vez mais se apropriam desse universo repleto de recursos 
midiáticos e digitais.No entanto, é importante que além do 
manusear ou consumir esses recursos, elasressignifiquem essas 
mídias por meio de experiências críticas e significativas.
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil - DCNEI (BRASIL, 2010, p. 27) recomendam que as práticas 
pedagógicas desenvolvidas com crianças da Educação Infantil 
“possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computa-
dores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos 
e midiáticos”. Naturalmente, o uso pedagógico desses equipa-
mentos deve priorizar as interações entre as crianças e entre 
estas e os professores, bem como o aspecto lúdico das atividades.

Os recursos tecnológicos, portanto, apresentam-se como 
ferramentas que podem favorecer o pensamento, a criatividade, 
a busca de estratégias e a agilidade na execução de atividades 
simples e, muitas vezes, repetitivas, que podem ser facilitadas 
pelo uso das máquinas. Efetivamente, os recursos digitais são 
ferramentas versáteis, ricas em possibilidades de aplicação no 
processo de tratar a informação e construir o conhecimento.

Pensando nesse protagonismo das crianças e na utilização 
das mídias de modo crítico-reflexivo, o Núcleo de Educação da 
Infância traz aMídia-educação em sua proposta pedagógica 
como um dos campos de experiência a serem possibilitados 
às crianças.De acordo com a proposta pedagógica do NEI, por 
meio desse campo de conhecimento se pretende possibilitar 
experiências envolvendo o estudo e o uso consciente das 
mídias no contexto da Educação Infantil, aliando a possibili-
dade de educar para/sobre as mídias, com as mídias e através 
das mídias, seguindo uma abordagem crítica, instrumental 
e expressivo-produtiva (FANTIN, 2007).

Ressaltamos ainda que no NEI o fazer pedagógico consiste 
em desenvolver atividades que sejam significativas, centradas 
nas curiosidades, interesses, necessidades e possibilidades da 
criança. Dessa forma, estávamos estudando na turma o Tema de 
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Pesquisa3. “Bicicleta”. Diante desse tema, fizemos um recortee 
elencamos para nossa intervenção pedagógica aprodução de 
um videoclipe, a partir da música “Bicicleta“, do compositor 
Toquinho. Como é prática em nossa instituição, as professoras 
são mediadoras no processo de ensino-aprendizagem e as 
crianças são produtoras críticas e atuantes.

Dessa forma, pensamos em uma produção midiática que 
permitisse diferentes interações, na qual as crianças expressas 
sem sensações, sentimentos e conhecimentos adquiridos com 
a apreciação dessa música. Começamos com a exploração das 
primeiras falas, sentimentos, ideias e descobertas expressos/
vivenciados sobre a produção de um videoclipe, bem como 
nos detivemos nas principais atividades decorrentes desse 
momento tão significativo na vida das crianças.

Durante esta prática, criamos situações que possibi-
litaram o desenvolvimento de uma ação significativa com 
os infantes favorecendo vivências baseadas na dialética do 
conhecimento, compreendendo a escola e, principalmente, o 
educador como agentes capazes de transformar a realidade, 
possibilitando a essas crianças, por meio da prática educativa, 
a construção e reconstrução desse conhecimento.

Compreendendo que os diversos recursos tecnológicos 
exercem influência sobre as pessoas e, num pensar dialético, 
também são influenciados por elas, é importante que sejam 
utilizados no cotidiano escolar no sentido de favorecer 
o trabalho com as três formas de conhecimento existentes: oral, 
escrita e digital (LÉVY, 1993).

3 A metodologia de ensino adotada pelo NEI é o Tema de Pesquisa, na qual são 
articulados os conhecimentos de diferentes áreas de conhecimentos, o contexto 
sociocultural das crianças, seus interesses, e seu nível de desenvolvimento.
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Atualmente, as novas tecnologias vêm produzindo certa 
revolução na escola, com equipamentos mais simples e de fácil 
acesso. Isso tem facilitado que os recursos midiáticos penetrem 
o espaço escolar a partir de diversas iniciativas de produção 
simples: curtas-metragens de animação e ficção; documentários; 
cinema teatro; pequenas filmagens com celulares ou câmaras 
fotográficas digitais. Como, desde cedo, as criançasestão 
expostas às diversas linguagens e discursos midiáticos e se rela-
cionam com elas de forma bastante natural, porém nem sempre 
de forma crítica e reflexiva,cabe ao educador, como mediador, 
atuar para contribuir com a formação consciente das crianças.

Nesse contexto, compreendendo a relevância do trabalho 
com os recursos digitais e com a Mídia-educação,no ano de 2016, 
a coordenação pedagógica do NEI organizou, em parceria com a 
bolsista de Comunicação Social da escola, um festival de curtas-
-metragens. Nesse viés, a proposta inicial era que cada turma 
construísse um filme de pequena duração, que seria exibido, 
posteriormente, em um festival envolvendo toda a instituição. 
É importante ressaltar o protagonismo que cada grupo deveria 
ter na produção do curta, desde a escolha do gênero, do tema 
a ser abordado, até a construção do roteiro, figurino, cenário, 
etc. Para subsidiar essa construção pelos grupos, a bolsista de 
comunicação social e ocoordenador pedagógico fizeram inter-
venções nas turmas explicando o que era um curta e trazendo 
exemplos de filmes de curta duração que foram construídos 
tanto no NEI quanto em outros lugares.
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Crianças protagonistas: vivenciando 
e produzindo um videoclipe!

Pensando na turma na qual estávamos atuando, cons-
tituída por crianças na faixa etária entre 3 e 4 anos de idade, 
turma 2 do NEI, propomos a construção de um videoclipe. 
A opção por esse gênero se deu pelo fato de ser uma linguagem 
musical bem aceita pelas crianças. Utilizada por muitos profes-
sores como um recurso didático, o videoclipe é uma produção 
que está cada vez mais presente no cotidiano das crianças.

Entendemos, assim como Soares (2014), o videoclipe como 
um audiovisual que articula questões ligadas tanto ao âmbito 
do áudio quanto do visual, além de englobar tanto o aspecto da 
música popular de massa quanto da televisão, constituindo-se, 
dessa forma, um recurso “produtivo da mídia”. Partindo desse 
entendimento, podemos dizer que o videoclipe está cada vez 
mais presente na vida das crianças pequenas como um recurso 
capaz de envolver, entreter e capturar as crianças para o 
universo da mídia e do consumo. No entanto, se partimos da 
perspectiva das crianças enquanto sujeitos produtores e não 
apenas consumidores de mídias, destacamos a relevância da 
prática de construção desse audiovisual, oportunizando o 
protagonismo das crianças ao se envolverem em todo o processo 
de construção do audiovisual.

Nesse contexto, pensando em nosso grupo e nas carac-
terísticas das crianças dessa faixa etária, traçamos alguns 
objetivos a partir da temática:

• conhecer alguns elementos de produção de um videoclipe 
(características principais da montagem, a iluminação, 
o cenário, o tipo de música);
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• apreciar o videoclipe da música “Bicicleta” do compositor 
Toquinho;

• apreciar o videoclipe produzido por outras crianças do NEI 
(turma do 3º ano);

• discutir alguns aspectos subjetivos dos videoclipes assistidos, 
pretendidos pelos produtores e criadores do vídeo;

• participar, com envolvimento, da produção do videoclipe 
“Minha amiga bicicleta;”

• expressar sensações, sentimentos e conhecimentos adqui-
ridos com a apreciação dos slides sobre o tema de pesquisa: 
“Bicicletas”.

• produzir registros individuais e coletivos a partir de exposi-
ções dialogadas mediadas pelo usoo uso de slides.

• ampliar o conhecimento de mundo e de cultura, a partir da 
interação com imagens e vídeos.

Em seguida apresentaremos a dinâmica que propusemos 
desenvolver com as crianças da turma 2, da Educação Infantil 
do Núcleo de Educação da Infância – NEI.

O trabalho iniciou-se com uma roda de conversa com 
a turma sobre o que iríamos assistir na sala de multimídia. 
Proporcionamos sempre essas situações de conversa, 
momento no qual fazemos também nossos combinados e, 
depois deles, desenvolvemos discussões e atividades relacio-
nadas às práticas vivenciadas. Em seguida,apresentamos um 
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videoclipe pesquisado no youtube da música “Bicicleta“, do 
compositor brasileiro Toquinho <https://www.youtube.com/
watch?v=3fzZLenJq-c>.

Durante esse momento, as crianças eram instigadas, 
através dos questionamentos e mediações das professoras, 
a refletirem sobre as características do vídeo. O que estava 
acontecendo? Onde acontecia? Quem estava participando? 
De que falava a música?

Nessa oportunidade, ao voltarmos para a sala, compar-
tilhamos conversas na roda: procuramos saber quais crianças 
já conheciam outinham visto o videoclipe, que momento 
chamou-lhes mais atenção, que outras coisas poderiam ser 
acrescentadas ao videoclipe e a que outros videoclipes já haviam 
assistido. Buscamos ouvir todo o grupo e as suas experiências. 
A maioria da turma apresentava, em seus relatos, outros tipos 
de videoclipe a que já haviam assistido no espaço familiar, 
que quase sempre estavam relacionados a algum personagem da 
mídia. Em seguida, propusemos o registro, através de desenhos, 
sobre o vídeo assistido. O desenho é uma das linguagens traba-
lhadas na Educação Infantil por meio da qual a criança expressa 
vivências, desejos e sentimentos, constituindo-se numa prática 
utilizada cotidianamente com as crianças.
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Figura 1 –Registros realizados por criança.
Fonte: Autoria própria.

Em outro momento, tivemos a visita dabolsista de 
Comunicação Social da escola para fazer uma apresentação 
acerca do que é um videoclipe. Ela apresentou o videoclipe 
e mostrou alguns elementos necessários para esse tipo de 
produção. Ao ouvi-la, algumas crianças foram demonstrando, 
em suas falas, ideias a respeito da produção de um videoclipe.  
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Ao final da conversa, na roda, as professoras lançaram a proposta 
de a turma produzir um videoclipe sobre bicicleta, já que no 
momento era o tema de pesquisa do grupo e que então precisá-
vamos escolher também uma música que falasse sobre bicicleta.

Paralelamente, levamos para a sala a letra da música 
“Bicicleta” de Toquinho, realizamos sua leitura, ouvimos e 
cantamos em nossa roda inicial.

Durante o estudo, foi possível também assistir a outro 
videoclipe, produzido pela turma do 3º ano de nossa escola. 
Na ocasião, convidamos algumas das crianças participantes 
do vídeo para uma entrevista e, nesse momento, descobrimos 
algumas coisas:

Figura 2 – Conversando sobre videoclipe.
Fonte: Autoria própria.
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- Criança da turma 2: “como você fez esse videoclipe?

- Criança da turma do 3º ano: “primeiro, combinamos as coisas 
que cada um deveria trazer e cada um foi fazendo o que a 
música dizia”.

- Criança da turma 2: “oque você mais gostou de fazer?

 - Criança da turma do 3º ano: “o que eu mais gostei foi do 
momento da massagem no pé.

- Criança da turma 2: “o que vocês estavam estudando?”

- Criança da turma do 3º ano: “a gente estava estudando sobre 
a França, pois isso procuramos algo assim!

No outro dia, combinamos a organizaçãodo roteiro de 
produção de nosso videoclipe. Então,começamos a instigá-los: 
como poderia ser nosso videoclipe? Já tínhamos a música, então, 
de que mais precisaríamos para nossa produção? Em seguida, 
começamos a listar essas necessidades. Nesse momento, todas 
queriam falar:

 - Criança 1: professora, precisamos trazer nossas bicicletas.

- Criança 2: posso trazer meu patins?

- Criança 3: posso trazer o patinete?

- Criança 4: não, porque vamos filmar com a bicicleta.
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- Criança 5: precisamos de uma filmadora?

Em seguida, foi retomada a letra da música escolhida 
de forma mais partilhada.Organizamos um roteiro a partir do 
que as crianças interpretaram com relação à primeiraestofe da 
música. No dia seguinte, conseguimos concluiras demais estrofes.

Então, marcamos a data e horário com a bolsista de 
comunicação social da escola e enviamos um bilhete aos pais 
solicitando que cada criança trouxesse para o NEI bicicletas e 
motocicletas para a gravação do videoclipe. Também tivemos a 
colaboração do professor de música, que cantou e dramatizou 
outras músicas sobre o tema bicicleta. Aproveitamos a ocasião 
para registrar algumas cenas.

No dia marcado para a gravação,houve considerável 
euforia, pois: a maioria das crianças estava com suas bicicletas, 
algumas com suas motocicletas. Procuramos nos organizar para 
que todos pudessem pegar suas bicicletas e direcioná-las ao pátio 
da escola, onde seria realizada nossa filmagem. Dessa forma,as 
crianças puderam andar pelo pátio, solário e parque com suas 
bicicletas. A bolsista ia acompanhando e filmando tudo.

Destacamos ainda que todos esses momentos devem 
acontecer de forma sistematizada, prevista no planejamento 
da professora, com intencionalidade pedagógica e frequência, 
de modo que possibilite efetiva aprendizagem. É necessário, 
portanto, que as crianças reflitam, discutam e registrem as 
situações vivenciadas durante esse processo de aprendizagem. 
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Figura 3, 4, 5 – Gravação do videoclipe “Bicicleta”.
Fonte: Autoria própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir este relato, percebemos o quanto essa prática 
foi significativa para o grupo. Ao debruçarmo-nos sobre o 
trabalho com o videoclipe – aparentemente não tão simples, 
mas que, quando bem planejado e orientado, gera situações de 
ricas aprendizagens, confirmadas através dos desenhos e da 
oralidade das crianças – percebemos o quanto ele proporcionou 
e encorajou as crianças mais tímidas a expressar-se com mais 
clareza, mesmo de forma sutil, sem que percebessem, as quais 
relatavam sobre suas experiências.

A discussão aqui realizada reitera a convicção de quea 
utilização de tecnologias digitais na Educação Infantil contribui 
para o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Convém 
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acompanhar as atividades que elas realizam dentro e fora da 
escola quando utilizam esses recursos, a fim de que se benefi-
ciem das mídias para construir aprendizagens.

Fomos percebendo, ao longo do nosso trabalho, o quanto 
a nossa turma gradativamente evoluiu em relação à oralidade. 
Acreditamos que essa evolução deu-se principalmente pelas 
trocas de experiências proporcionadas nos momentos de rodas 
de conversas acerca dos vídeos assistidos.

Acreditamos também que essa produção trouxe mais 
capacidade de sociabilidade, interação e cooperação à turma, 
fazendo com que as crianças participantes estivessem mais 
atentas e trabalhassem sempre em equipe.

Sendo assim, promover a produção de imagens na 
Educação Infantil por meio da inserção das novas tecnologias 
no cotidiano das crianças é propiciar uma utilização crítica e 
reflexiva das mídias, garantindo experiências significativas que 
promovam o desenvolvimento integral dessas crianças.

Reiteramos ainda a riqueza do trabalho com as mídias na 
escola, a partir da compreensão de que determinados valores, 
comportamentos e modos de ver o mundo são “incorporados” 
pelas crianças, se não forem problematizados por meio de uma 
reflexão mais crítica. Ademais, ressaltamos a relevância do 
protagonismo das crianças na produção do vídeo, a partir de 
um entendimento de que elas não são apenas consumidoras 
das imagens midiáticas presentes no seu cotidiano, mas que 
poderão torna-se produtoras de mídias.
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MÍDIA-EDUCAÇÃO E CINEMA
A PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS 
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Introdução

O presente trabalho visa compartilhar as experiências viven-
ciadas no Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN), no 
âmbito da Mídia-educação, em virtude da realização do projeto 
de extensão intitulado “Imagens em movimento e protagonismo 
infantil: a produção de audiovisuais na educação da infância”3, 
executado entre novembro de 2016 e abril de 2017.

O objetivo da proposta é favorecer a aplicação das tecno-
logias de informação e comunicação na escola e, por intermédio 
da Mídia-educação, contribuir para a formação de cidadãos 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estudante de Pedagogia na 
Universidade Potiguar.
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3 Curso ministrado pelo Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN, 
em parceria com a Pró-reitoria de Extensão (UFRN), Centro de Educação 
(UFRN) e os programas de formação continuada PROFOCO e PROFORMAÇÃO.
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conscientes e críticos acerca do conteúdo midiático. Esta ação 
busca enfatizar a importância do uso dos meios de comunicação 
como prática pedagógica, além de promover a autonomia das 
crianças na produção dessas mídias, nesse caso, o audiovisual. 
Também procuramos, através desse projeto, facilitar o processo 
de habituação dessas práticas para os educadores envolvidos, 
fazendo com que eles, assim como as crianças, construam 
autossuficiência diante dos desafios dessa realidade midiati-
zada na qual estão inseridos.

Nesse viés, de acordo com Freire (1977), a educação deve 
apropriar-se do estudo da realidade, levando em consideração o 
contexto sociocultural dos educandos. Atualmente, as crianças 
crescem cercadas pelos meios de comunicação de massa, daí 
a importância da educação apropriar-se dessas mídias, ao invés 
de evitá-las. Dessa forma, o professor poderá atuar como 
mediador desse contato e, ainda, problematizar e apoiar o uso 
desses meios, transformando as crianças em produtoras críticas 
e participativas. Ademais, segundo Sarmento (2005), a criança 
também é um ser consciente, portanto, seus conhecimentos 
prévios e capacidades não devem ser subestimados.

Sendo assim, o ambiente escolar pode ser entendido 
como um lugar reflexivo cada vez mais mesclado pelas novas 
linguagens e transformações tecnológicas, científicas e cultu-
rais, traços da contemporaneidade (CITELLI, 2004). Dessa forma, 
Fantin (2011) destaca a relevância do cinema na educação da 
infância, compreendendo essa mídia em vertentes distintas e, 
ao mesmo tempo, relacionadas. Segundo a autora, o cinema 
é arte, indústria, dispositivo e linguagem, simultaneamente.

Buscando refletir esses preceitos na experiência reali-
zada, este artigo está dividido em quatro seções. Primeiro, 
destacamos a importância do protagonismo infantil no 

https://www.sinonimos.com.br/autossuficiencia/
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processo educacional, a relevância da Mídia-educação e o 
estudo/produção de audiovisuais. Na segunda e terceira parte, 
descrevemos as ações do projeto de extensão e relatamos 
a experiência vivenciada durante sua execução. Por fim, 
na última seção, trazemos uma reflexão acerca dos resultados 
que essa prática trouxe para a escola, mostrando os olhares 
das crianças e professores envolvidos no processo, além das 
perspectivas futuras de atuação nessa área.

Mídia-educação, infância e cinema: 
alguns apontamentos

A experiência relatada aqui busca refletir sobre a 
produção de mídias na escola da infância. Nesse sentido, 
adotamos a perspectiva de que as crianças são autoras de suas 
próprias histórias, pois admitimos a concepção de que elas 
são sujeitos sociais e políticos, portadores de suas próprias 
competências (BUCKINGHAM, 2005). Também as consideramos 
como indivíduos autônomos e ativos socialmente, capazes de 
produzir cultura, e que devem participar como protagonistas do 
seu processo de construção de aprendizagem (SARMENTO, 2005).

Segundo Freire (1995), é necessário repensar as práticas 
educativas e notar que o educando não deve apenas aprender a 
ler ou escrever códigos e significados de letras, pois, se ele não 
consegue ler o mundo, não conseguirá ter uma noção ampla da 
realidade fora do prédio escolar. Dessa forma, cabe ao educador 
levar em consideração a bagagem de conhecimento que essa 
criança já carrega consigo, dando continuidade e contribuindo 
para a expansão desses conhecimentos.
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Por isso, ao observarmos as mudanças sociais e tecno-
lógicas vivenciadas pelas novas gerações, não podemos deixar 
de considerar a forma como acontece a construção do conhe-
cimento na sociedade da informação. O estudo da realidade é, 
para Freire (1977), parte essencial do processo de aprendizagem. 
Para o autor, os professores devem ser problematizadores do 
tema de estudo e, assim, por meio da dialogicidade, a educação 
poderá acontecer de forma realmente efetiva e libertadora.

Essa realidade mudou drasticamente nas últimas décadas. 
Diante da globalização, a presença dos veículos de massa na 
sociedade passou a ter um impacto muito mais significativo no 
modo de vida das pessoas, especialmente na infância. Por isso, 
tão importante quanto o ensino dos conteúdos pragmáticos 
já estabelecidos na grade curricular, se faz necessário pensar 
o papel da escola na formação desses indivíduos, de maneira 
a contribuir para sua formação crítica e cidadã.

O objetivo não é fazer com que a questão da comunicação 
seja o centro, mas tirá-la do escanteio, onde muitas escolas 
ainda a deixam. Não adianta, dentro da instituição, ignorar o 
fato de que os meios midiáticos existem se, fora do ambiente 
escolar, eles permeiam o dia a dia das crianças, se configurando 
como uma relação até mesmo natural para elas. Além disso, sem 
mediação alguma durante esse contato, elas ficam totalmente 
expostas às mensagens que aqueles veículos transmitem, muitas 
vezes, com intenções mercadológicas.

Nesse sentido, é preciso pensar em práticas pedagógicas 
capazes de auxiliar as crianças na percepção e produção de itens 
culturais utilizando a linguagem dos media, permitindo a criação 
de um enorme campo a ser explorado, repleto de oportunidades 
e desafios, começando pela análise crítica das mensagens e seus 
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significados, indo até a concepção e realização de produtos 
midiáticos, dentre outras possibilidades (CITELLI, 2004).

Mas como incorporar o estudo e uso desses meios dentro 
da escola? Nesse contexto, destaca-se uma área de estudo em 
emergência no Brasil: a Mídia-educação. Para Belloni (2001), 
Mídia-educação diz respeito à educação para a mídia e tem 
como objetivo a integração das tecnologias de informação 
e comunicação (TIC) como ferramentas pedagógicas, como 
instrumentos de produção e também como objetos de estudo.

Por mídia-educação convém entender o estudo, o 
ensino e a aprendizagem dos meios modernos de 
comunicação e expressão, considerados como parte de 
um campo específico e autônomo de conhecimentos, 
na teoria e na prática pedagógicas, o que é diferente de 
sua utilização como auxiliar para o ensino e a aprendi-
zagem em outros campos do conhecimento, tais como 
a matemática, a ciência e a geografia. (UNESCO, 1984)

Nesse cenário, o educador atua como facilitador, mediador, 
incentivador e problematizador do saber, da própria atividade 
e da aprendizagem individual e do grupo. Compreende-se, então, 
que se faz essencial ao professor apropriar-se do uso das TIC 
em seus diversos campos, a fim de mediar esse contato que as 
crianças estabelecem desde tão cedo com os veículos de massa, 
dentro ou fora das instituições escolares.

Bévort e Belloni (2009) referenciam também a impor-
tância da Mídia-educação no processo de sociabilização das 
novas gerações, sendo um elemento necessário nos processos 
de produção, reprodução e transmissão de cultura. Como 
componentes cruciais na contemporaneidade, de acordo com as 
autoras, os meios de comunicação já se encontram impregnados 
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na nossa sociedade, tornando-se indispensáveis para o exercício 
da cidadania de forma consciente e criativa.

Fantin (2011a) ainda destaca três tipos de abordagens 
distintas no âmbito da mídia-educação:

a. Educar sobre e para os meios: trata-se da perspectiva de 
análise e leitura crítica dos produtos midiáticos.

b. Educar com os meios: refere-se à utilização dos meios de 
comunicação como instrumento pedagógico.

c. Educar através dos meios: abordagem expressivo-produtiva.

As formas de utilização das TIC na escola são amplas e 
diversificadas, pois “se aprende sempre através das mídias, 
seja com trabalho ‘com’ ou ‘sobre’ elas” ( JACQUINOT, 2006, 
p. 3). Dessa forma, mostra-se possível construir espectadores/
autores/produtores críticos que entendem e resignificam os 
significados do processo comunicacional. Por isso, a Mídia-
educação se constitui “como um fazer educativo numa 
perspectiva transformadora de reaproximar cultura, educação 
e cidadania” (FANTIN, 2011b, p. 30).

Conforme foi apresentado, a educação para a mídia pode 
colaborar efetivamente nas transformações necessárias às 
práticas pedagógicas da contemporaneidade ao passo em que 
esteja baseada em propostas de um ambiente participativo, 
cidadão e democrático (OROFINO, 2005). Nele, é necessário que 
as crianças não se sintam como sujeitos passivos diante de sua 
própria aprendizagem, mas tomem para si o protagonismo 
desse processo.
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Dentre as diversas mídias existentes, destacamos, 
na experiência em questão, o cinema e seus desdobramentos 
na educação da infância. No ambiente educativo que a mídia 
pode proporcionar, Fantin (2011b) chama a atenção para as 
especificidades no uso/estudo do cinema na educação:

Considerar o cinema como um meio significa que a 
atividade de contar histórias com imagens, sons e 
movimentos pode atuar no âmbito da consciência do 
sujeito e no âmbito sociopolítico-cultural, configuran-
do-se num formidável instrumento de intervenção, de 
pesquisa, de comunicação, de educação e de fruição. 
(FANTIN, 2011b, p. 110)

Ainda de acordo com a autora, esse veículo comunicativo 
pode ser considerado um dos eixos da Mídia-educação, estando 
presente em diferentes perspectivas e possibilidades, que podem 
ser artísticas, intelectuais, sociais e psíquicas. Em outras pala-
vras, existem várias formas de estabelecer a relação cinema/
educação: a escola pode tratar o cinema como recurso didático, 
objeto de estudo, como a media que ele é e, até mesmo, como uma 
forma de exteriorização de emoções e pensamentos.

Essa relação é composta por uma “duplicidade”, que pode 
ser abordada com a intenção de educar para o cinema e educar com 
o cinema. No primeiro caso, destaca-se o uso dessa linguagem 
como instrumento e, no segundo, como conteúdo de formação 
e conhecimento. Ou seja, segundo o autor, é possível promover 
intervenções onde as crianças possam interpretar, examinar, 
criticar e produzir obras audiovisuais. Dessa forma, a Mídia-
educação pautada no uso/ensino de cinema não só promove 
momentos de leitura crítica desse meio, mas também incentiva 
a produção de conteúdo. 
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Além disso, a criação de produtos cinematográficos 
requer organização, trabalho em equipe e ainda conta com 
um enorme potencial transdisciplinar, podendo dialogar com 
diversas áreas de conhecimento simultaneamente. Outro 
benefício dessa apropriação cultural na escola, segundo Orofino 
(2005), é o aperfeiçoamento de “novas leituras e escritas” sobre 
a nossa realidade moderna e globalizada.

No projeto de extensão que será explanado neste artigo, 
para promover educação cinematográfica, utilizamos a meto-
dologia citada por Orofino (2005), na qual a autora destaca 
as seguintes etapas: oficina de mídia-educação (momento no 
qual explicamos acerca da linguagem fílmica), roteiro (cons-
trução da narrativa), pré-produção (planejamento), produção 
(gravação propriamente dita) e edição (montagem do material 
e imagens coletadas). Em todas essas etapas da atividade, 
buscamos ocasionar ao máximo a participação dos autores 
dos filmes: as crianças.

Evidenciamos, também, que ao trilharmos o caminho 
da criatividade e da livre expressão, nosso objetivo nunca se 
baseou na qualidade técnica do produto resultante, mas no 
quanto as crianças poderiam aprender e participar durante 
o processo de produção. Portanto, agimos como mediadores, 
coadjuvantes, procurando preservar ao máximo suas ideias, 
marcas e a identidade infantil de suas obras.
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Imagens em movimento e protagonismo 
infantil: a produção de audiovisuais 
na educação da infância

A ação de extensão “Imagens em movimento e prota-
gonismo infantil: a produção de audiovisuais na educação da 
infância”, coordenada pelo Prof. Dr. Sandro Cordeiro, foi reali-
zada pelo Núcleo de Educação da Infância em parceria com o 
Centro de Educação e o Departamento de Comunicação Social 
da UFRN, com o objetivo de possibilitar, às crianças e profes-
sores, uma educação através das mídias, mais especificamente, 
o cinema. Para isso, foi criado o I Festival de Curtas do NEI/CAp/
UFRN, no qual os discentes poderiam exibir suas produções 
audiovisuais, construídas mediante seus próprios esforços.

O projeto contou com sete etapas distintas: primeiro, 
criamos a chamada para o evento, convidando as turmas a se 
inscrevem no festival, como acontece normalmente nas amos-
tras cinematográficas. A participação no projeto não foi imposta, 
tendo a decisão ficado a cargo de cada sala, pois consideramos 
que seria importante que os docentes e as crianças tivessem essa 
autonomia desde o início. Quando eles demonstraram interesse 
em participar do projeto, marcamos reuniões de planejamento 
com os professores, a fim de organizar o material para a oficina 
de cinema e, também, para conhecer as especificidades de cada 
grupo. Tivemos, no total, nove inscrições: os terceiros (manhã 
e tarde) e o segundo ano (manhã) do Ensino Fundamental, 
além das Turmas 1 (manhã e tarde), 2 (manhã e tarde), 3 (tarde) 
e 4 (manhã) da Educação Infantil.

Com a intenção de contextualizar o estudo sobre cinema, 
construímos uma apresentação em PowerPoint contendo 
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informações básicas sobre o tema. Primeiro questionamos se 
eles haviam ido alguma vez ao cinema. A maioria respondeu 
que sim. Então, perguntamos o que eles achariam de “fazer um 
filme” para apresentar para seus colegas e familiares em um 
festival. Instantaneamente, as crianças respondiam animadas 
que o fariam. Como optamos por trabalhar com curtas-metra-
gens, nessa oficina falamos sobre os tipos fílmicos, os gêneros 
cinematográficos, o que se fazia em um festival e o que era o 
Festival de Curtas do NEI, sobre o qual estávamos falando. 

Figuras 1, 2, 3 – Oficinas de cinema com turmas da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental.
Fonte: Acervo do NEI/CAp/UFRN.

Ao serem questionados sobre o que seria um curta-me-
tragem, alguns responderam: “é um filme pequeno”, “é um filme 
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curto” ou “um curta deve ser um filme pequeno”. Após avaliar 
seus conhecimentos prévios, mostramos o que faz um filme 
ser um curta-metragem, ou seja, qual o tempo de duração dos 
três tipos de produções fílmicas. Também explicamos os tipos 
de gêneros cinematográficos e mostramos cartazes de filmes 
conhecidos para exemplificar a teoria. Nesse momento algumas 
crianças respondiam: “é um documento (sobre documentário)”, 
“é algo real (sobre documentário)” ou “terror é o filme que dá 
medo”. Ao entender alguns dos tipos de gêneros, uma criança 
disse: “Dory é um filme de aventura que não dá medo”, referin-
do-se ao cartaz na tela do filme “Procurando Dory”.

Além disso, perguntamos o que seria preciso para 
produzir um curta e algumas das respostas foram: “pra fazer 
um filme precisa de uma história”, “precisa de uma câmera” 
e “precisa de uma TV ou tela”. Depois desse momento, passamos 
pela etapa da produção de roteiro e explicamos que tudo aquilo 
que vemos na tela do cinema foi antes escrito no papel por 
alguém que trabalha como roteirista. Além disso, mostramos 
alguns dos fatores necessários para construir um filme: desde 
o roteiro até a equipe que trabalha no ramo (diretores, atores, 
cenógrafos, cinegrafistas, figurinistas, iluminadores, sono-
plastas, roteiristas e editores). No final, recapitulamos junto 
com as crianças os conhecimentos adquiridos e perguntamos 
se eles lembravam o que era um roteiro. A resposta foi: “roteiro 
é a história do filme”. Terminamos a oficina depois de mostrar 
também as principais funcionalidades da câmera, já que as 
próprias crianças poderiam ser, se quisessem, responsáveis 
pela gravação das imagens.

A etapa seguinte se deu com a produção do roteiro, que 
foi feito pelas crianças e no qual os professores agiram como 
mediadores desse conhecimento, ajudando a construir a 
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narrativa que, posteriormente, seria transformada em um filme. 
Enquanto trabalhavam no roteiro, os pequenos se dividiram em 
equipes, com o objetivo de providenciar os itens necessários pra 
o andamento da história, como o figurino e o cenário. A gravação 
dos audiovisuais aconteceu logo em seguida, etapa em que as 
crianças puderam colocar em prática suas ideias e saberes, 
produzindo suas próprias obras cinematográficas. “Eu digo luz, 
você diz câmera e você diz ação”, dizia o diretor apontando para 
seus assistentes. As cenas foram gravadas em diferentes espaços 
da escola, de acordo com aquilo que o roteiro pedia.

Figuras 5, 6 – Gravação do curta-metragem “As grandes navegações 
portuguesas e a conquista do Brasil”, produzido pelas crianças do 2º e 3º 
ano do Ensino Fundamental.
Fonte: Acervo do NEI/CAp/UFRN.

No momento da edição, as turmas do Ensino Fundamental 
puderam participar ativamente do processo, mostrando suas 
habilidades com os instrumentos tecnológicos e moldando 
as obras como realmente haviam imaginado. Nas turmas da 
Educação Infantil, essa etapa teve que ser desenvolvida apenas 
com a presença dos professores, já que as crianças ainda eram 
pequenas para fazê-lo. Mesmo assim, durante a pré-produção, 
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elas se mostraram cientes do quanto a montagem seria impor-
tante para deixar o filme com a aparência que pretendiam, em 
sua concepção. Optamos por explicar o processo de edição e 
registrar todas as contribuições das crianças que pudessem 
ajudar nessa etapa. Os professores participaram mais direta-
mente junto ao editor, buscando traduzir a trajetória/ideias 
pensadas pelas crianças para construção do curta metragem.

Finalmente, realizamos o I Festival de Curtas do NEI/
CAp/UFRN. O evento foi dividido em dois dias, com o objetivo 
de atender às turmas dos turnos matutino e vespertino. Além 
disso, as professoras Mirian Moema (DECOM – UFRN) e Karyne 
Coutinho (CE – UFRN) foram convidadas a participar das 
sessões como críticas de cinema, para comentar sobre as obras 
produzidas e parabenizar o trabalho das crianças no processo 
de construção dessas obras audiovisuais. Os infantes assistiram 
às sessões com entusiasmo e era perceptível que se sentiam 
encantados com o resultado final.

Essa prática foi possível de ser executada graças à 
proposta pedagógica do Núcleo de Educação da Infância, que 
estabelece a Mídia-educação como campo de experiência/
componente curricular e promove a participação dos profes-
sores e discentes no processo de ensino e aprendizagem, 
por meio da relação dialógica. Através dessa dedicação da 
instituição em construir diálogos com as mídias, os docentes 
e as crianças conseguem desenvolver a autonomia necessária 
para assumir o papel de produtores criativos e leitores críticos 
dos meios de comunicação e das múltiplas linguagens que 
os cercam, como o cinema, por exemplo.
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Considerações finais

Destacamos neste trabalho a relevância da Mídia-
educação no âmbito escolar, visto que os meios de comunicação 
estão presentes diariamente no cotidiano das crianças. 
Ressaltamos também que os professores devem agir como 
mediadores desse contato: através do diálogo, o educador deve 
problematizar e possibilitar sua formação crítica, favorecendo, 
também, a formação cidadã de seus educandos.

Nessa perspectiva, o Núcleo de Educação da Infância tem 
proporcionado diversas vivências significativas no campo da 
Mídia-Educação para suas crianças e professores. O projeto de 
extensão “Imagens em movimento e protagonismo infantil:  
a produção de audiovisuais na educação da infância” nos 
mostrou que é possível trabalhar as nuances do cinema na 
educação de forma dialógica, participativa e autônoma. 
Questionados posteriormente sobre como avaliaram a expe-
riência de estudar e produzir um filme na escola, uma das 
crianças respondeu com entusiasmo: “eu gostei dos curtas 
porque foi uma chance da gente aprender coisas novas, e eu 
também gostei muito de interpretar e de preparar as coisas 
que a gente ia usar”.

Por meio dessas ações, esperamos que as crianças 
possam desenvolver seu olhar crítico perante as imagens de 
seu cotidiano, além de assumir autonomia no seu processo de 
aprendizagem, tornando-se leitoras e produtoras das tecnolo-
gias e meios de comunicação que as cercam, neste caso, mais 
especificamente, o cinema. De fato, através desta discussão, 
compreendemos que as crianças são produtoras de cultura e, 
portanto, produtoras de conteúdos midiáticos.
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LUZ, CÂMERA, DRAMATIZAÇÃO
A PRODUÇÃO DE UMA FOTONOVELA NO 

CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Jéssica Jaciana Silva Dantas1

Naiara Medeiros de Oliveira2

Para início de conversa

O olho vê, a memória revê 
e a imaginação transvê.

É preciso transver o mundo.
(Manuel de Barros)

O poeta Manuel de Barros exprime bem a essência da proposta 
abordada nesse trabalho, a qual, a partir de uma experiência com 
crianças, busca promover possibilidades de novos olhares, pensar 
sobre o que foi visto (rever) e criar elementos para produzir possi-
bilidades de expressão de novos olhares, entre outras nuances de 
vivências e aprendizagens, como retrataremos posteriormente.

1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
educadora infantil em Natal/RN.

2 Estudante do curso de Letras/Inglês na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.
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Nesse sentido, objetivamos com este artigo relatar como 
se deu a experiência a partir da vivência com a prática da foto-
grafia e a produção de uma fotonovela com uma turma de nível 
quatro, composta por vinte e cinco crianças entre cinco e seis 
anos de idade, em um Centro Municipal de Educação Infantil 
na zona norte de Natal/RN. Tal proposta se deu de maneira 
articulada com um projeto pedagógico de maior amplitude, 
– desenvolvido pela professora da turma, que é também uma 
das professoras interventoras da experiência abordada nesse 
trabalho – o qual tinha o objetivo de propiciar às crianças 
a construção de uma identidade infantil leitora e escritora 
a partir da literatura, mais especificamente dos contos clás-
sicos, considerando o apreço das crianças pelo gênero.

A motivação inicial para essa intervenção com o uso 
e a produção de mídias se deu pelos estímulos de aprimora-
mento dos conhecimentos apreendidos ao longo do curso de 
aperfeiçoamento: “Formação Docente, Mídias e Tecnologias na 
Educação da Infância”3.

Dado esse contexto, fomos motivadas para a escolha do 
trabalho com fotografias e a produção de uma fotonovela visto 
que, anteriormente, foi notório o interesse das crianças pela 
prática de fotografar. Além disso, consideramos a inúmeras 
possibilidades de uso dessa potente ferramenta não meramente 
mecanizada como ponto de partida para construção de cone-
xões, relações, assim como pensamentos e questionamentos 
elaborados pelas próprias crianças, possibilitando a vivência 
de práticas significativas e a atuação com autonomia.

3 Curso ministrado pelo Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp/UFRN, 
em parceria com o Ministério da Educação.
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Assim, buscamos unir, de forma sistematizada e coerente, 
o projeto de cunho literário que já estava sendo executado 
na escola ao ensino com as mídias, especificamente com a 
produção de uma fotonovela.  Houve uma preocupação em 
considerar os contextos culturais vivenciados pelas crianças, na 
medida em que podemos entender, hoje, que vivemos em uma 
sociedade na qual tem sido muito comum o uso da fotografia 
como parte quase inerente à prática cotidiana, evidenciada, 
principalmente, pelas selfies, inclusive dos pequenos.

Da mesma maneira, as telenovelas também fazem parte 
do cotidiano das crianças e têm cada dia mais incorporado 
massivamente a programação voltada ao público infantil. 
Diariamente, as crianças adentram a sala de aula narrando fatos, 
cantando músicas ou esboçando alguma prática apreendida 
através das telenovelas infantis que acompanham fielmente.

Portanto, decidimos aliar três artefatos que despertam 
interesse dos pequenos: a dramaturgia destinada ao público 
infantil, a fotografia e o apreço dos alunos pelos contos clássicos 
da literatura, adaptando-os e unindo-os em um só produto: a 
fotonovela. Buscamos, com isso, dar um sentido ao trabalho dos 
alunos e respeitar aspectos que motivavam o grupo a aprender. 

Dito isso, descrevemos a seguir três momentos de relatos 
e discussões sobre como usamos esses três artefatos, olhando 
para eles como engrenagens postas em funcionamento de 
maneira articulada em prol do contribuir para a formação 
de crianças criadoras, produtoras e pensadoras: em uma 
primeira ocasião, discutimos acerca da utilização de mídias, 
mais precisamente da fotografia na educação da infância; em 
uma segunda etapa, dividimos os relatos da experiência junto 
às crianças, ressaltando aspectos mais significativos; e em um 
terceiro momento, discutimos sobre os aspectos expressivos 
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que se apresentaram a nós enquanto professora em formação 
e professora praticamente recém-formada.

Mídia na Educação da Infância: 
fotografia e fotonovela em foco

Na contemporaneidade, as crianças já nascem e crescem 
cercadas por um mundo extremamente midiático e tecnológico. 
Logo, pensamos que é muito mais oportuno para a educação 
buscar formas de se aliar ao poder das mídias e não ignorá-las, 
como se não fizessem parte da rotina e contexto social no 
qual as crianças dessa geração estão inseridas (MORAN, 1994). 
Nessa perspectiva, em vez de tratar as mídias como inimigas 
da escola por conquistar facilmente a atenção das crianças, nós 
as tratamos como facilitadoras de experiências envolvendo as 
relações entre professor-aluno-conhecimento.

Nesse contexto, Moran (1994) aponta algumas possibili-
dades para a abordagem das mídias na educação. O autor afirma 
que os meios podem ser utilizados como motivação do conteúdo 
de ensino, bem como podem apresentar e veicular esses conte-
údos, ou, ainda, podem ser o próprio conteúdo de ensino. Nessa 
concepção, o estudo e produção das mídias são vistos como uma 
disciplina específica, o que torna os meios de comunicação um 
objeto de análise. Essa abordagem é extremamente significa-
tiva, uma vez que facilita a construção da percepção crítica do 
aluno, fazendo com que ele crie seus próprios critérios, possa 
pensar as informações recebidas, e para além de receber essas 
informações, consiga ressignificá-las.
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Além disso, a produção de mídias na escola gera inúmeras 
possibilidades de reforçar e incentivar a autonomia dos alunos, 
tornando-os não apenas consumidores, mas produtores de 
conteúdos, que podem ser apreciados por eles mesmos ou 
compartilhados com a comunidade na qual estão inseridos. 
Ao passo que existem diversas formas de utilizar e criar 
conteúdo midiático, as crianças podem aprender e executar 
novas linguagens, bem como aperfeiçoá-las. Esse ponto de 
vista é corroborado pelo Ministério da Educação, que defende 
a realização de práticas criativas e autônomas por parte das 
crianças e que propõe uma perspectiva na qual inscrevemos 
esse trabalho, de maneira que,

do ponto de vista pedagógico, pressupõe-se que a 
prática docente na Educação Infantil tenha como ponto 
de partida a experiência e o conhecimento prévios 
das crianças, considerando suas ideias, hipóteses e 
explicações sobre si e sobre o mundo que as rodeia. 
É importante [...] que valorizem a criatividade e a 
espontaneidade dos educandos, essas são condições 
importantes para que as crianças possam, por meio de 
situações pedagógicas dirigidas, desenvolverem-se em 
suas múltiplas potencialidades – corporais, afetivas, 
emocionais, estéticas e éticas. (BRASIL, 1998, p.23).

A partir desses pressupostos, destacamos a fotografia 
como uma mídia acessível, presente na realidade do público 
infantil e que se adapta perfeitamente às proposições citadas 
acima. Além disso, essa mídia é considerada por Naves e Masiero 
(2007) um tipo de arte visual baseada na representação do que 
designamos como realidade, a qual ressalta o papel do “olhar” 
na construção do ato fotográfico e na apreensão da imagem 
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vislumbrada pelo fotógrafo, no caso, dando lugar ao olhar dos 
pequenos/as fotógrafos/as.

No que diz respeito à educação, a fotografia nos propor-
ciona registrar detalhes próprios à cultura e às práticas dos 
sujeitos infantis, de seus espaços e contextos. Entretanto, para 
o trabalho com crianças, depende-se essencialmente daquilo 
que entendemos por infância, bem como da disposição que 
temos para conhecê-la (LIMA; NAZÁRIO, 2015). Nesse sentido, 
destacamos que entendemos infância como versátil, plural, 
uma construção histórica, social e cultural e também como 
acontecimento na qual

a criança não é nem antiga nem moderna, não está nem 
antes nem depois, mas agora, atual, presente. Seu tempo 
não é linear, nem evolutivo, nem genético, nem dialético, 
nem sequer narrativo. A criança é um presente inatual, 
intempestivo, uma figura do acontecimento. E só a 
atenção ao acontecimento, como o incompreensível e o 
imprevisível, pode levar a pensar uma temporalidade 
descontínua. (LARROSA, 2001, p. 284).

Tal concepção nos leva a refletir sobre a importância para 
esse trabalho de pensar a infância pelo “olhar” que a fotografia 
nos proporciona na experiência com as crianças, bem como 
sobre a relevância do olhar da própria criança sobre o seu 
espaço e suas práticas individuais e coletivas nesse aconteci-
mento que é a infância.

Nesse sentido, Kossoy (1989) e Barthes (1984) veem a 
fotografia sob três diferentes perspectivas, que levam em 
conta a prática, as emoções e intenções: o assunto, o fotógrafo 
e a tecnologia. É sobre essas perspectivas que introduzimos 
a fotografia na composição do ensino-aprendizagem que, por 
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sua vez, está em constante mutação e adaptação, tratando dos 
sujeitos e suas relações, sujeitos que são olhados e que olham: 
o fotógrafo, professores e mediadores dessas relações educa-
tivas e das experiências que se constituem na prática docente. 

As relações que essa mídia fotográfica pode estabelecer 
com diversas áreas do conhecimento são reafirmadas, ao passo 
que “a linguagem fotográfica e sua interação com as demais 
linguagens expressivas constituem um amplo campo de 
pesquisa e nos aponta outras formas de construção da prática 
pedagógica e de remoção das barreiras à aprendizagem” (LOPES, 
2007, p. 650). Nessa lógica, apostamos na ideia de que o trabalho 
com fotonovelas, unindo a prática de fotografar e a produção 
de conteúdo literário de modo lúdico, proporciona às crianças a 
oportunidade de refletir sobre elas mesmas e sobre o conteúdo 
que produzem enquanto aprendem.

Feldman–Bianco e Leite (1998) argumentam que a 
imagem, esteja ela em forma de pintura, desenho ou fotografia, 
é resultado da observação do real ou do imaginário, visuali-
zada manual ou eletronicamente, imóvel ou vibrante, sendo 
indispensável em qualquer processo de ensino-aprendizagem. 
Também se observa que, na atualidade, as novelas infantis 
configuram-se como redes que capturam a atenção e interesse 
das crianças e, nesse sentido, com suas imagens, tornam-se uma 
possibilidade, um caminho para a prática pedagógica.

Na mesma direção, as fotonovelas são uma forma de 
arte sequencial que conjuga texto e imagens, com o objetivo 
de narrar histórias, as quais são, geralmente, românticas. 
Porém, também podem ser abordados temas atuais, científicos 
ou de qualquer natureza que possa ser pensada pelas crianças. 
Assim, além de uma estratégia de ensino potente para a consoli-
dação do hábito e do prazer da leitura no processo de construção 
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de si como leitor e leitora, as crianças também têm caminhos 
abertos para aprender diversos aspectos que dizem respeito à 
criação de uma história, fotografia, quadrinhos e dramaturgia 
e, com isso, são incentivadas à reflexão, à pesquisa e à criação 
(FERREIRA; SILVA, 2011).

Em termos técnicos, as fotonovelas se assemelham, em 
alguns aspectos, às histórias em quadrinhos (HQs), designadas 
por McCloud (1995, p. 9) como “imagens pictóricas e outras 
justapostas em sequência deliberada, destinadas a transmitir 
informações e/ou a produzir uma resposta no espectador”. 
Assim como os quadrinhos, as fotonovelas são instrumentos de 
comunicação que aliam o texto à imagem, tornando-as um meio 
de comunicação eficiente e atrativo. As HQs já têm sido utili-
zadas ao longo dos anos por educadores no ensino de crianças, 
logo, entendemos que isso pode ser aplicado às fotonovelas.

A fotonovela é pensada, nesse contexto, como uma 
experiência artística que desenvolve tanto a parte prática 
das linguagens envolvidas nessa narrativa visual, quanto os 
conteúdos críticos e reflexivos sobre o que é construído e visto 
em nossa sociedade (SILVA, 2011). Através do equilíbrio entre 
esses dois objetivos, essa experiência se torna extremamente 
significativa do ponto de vista pedagógico.

Assim, pensando a relevância e a riqueza de cunho 
pedagógico dessas mídias, lançamos mão delas aliadas ao 
uso de diferentes modalidades organizativas, planejadas em 
relação a um período de aproximadamente dez aulas, de modo 
a dinamizar o uso da fotografia em situações atrativas reais, 
significativas e lúdicas, numa perspectiva interdisciplinar, 
fazendo uso de diferentes linguagens. Buscamos respeitar 
as especificidades das crianças e demos a elas oportuni-
dades de observar, formular perguntas, levantar hipóteses, 
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experimentar e analisar situações com a fotografia e a foto- 
novela. Orientamos as práticas com o grupo de maneira a 
promover a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liber-
dade de expressão (BRASIL, 2010, p. 16) ao longo da produção 
da fotonovela, conforme relatamos a seguir.

Luz, câmera, dramatização: a produção de 
uma fotonovela por crianças em perspectiva

Ao longo das intervenções junto às crianças, foram reali-
zadas diversas atividades. Entretanto, nesse trabalho, daremos 
enfoque àquelas que foram realizadas coletivamente (a maioria 
delas), com a mediação das professoras, e que se apresentaram 
mais significativas para o grupo, no sentido de conduzirem 
à produção final que, no caso, foi a fotonovela.

Dito isso, a partir da produção de um livro com releituras 
dos contos prediletos das crianças, elaborado no decorrer 
do trimestre pela turma, iniciamos a intervenção lançando 
o desafio de escolherem um desses contos para compor o enredo 
de uma fotonovela. As crianças, como era esperado, nunca 
haviam ouvido falar nesse formato de novela e se mostraram 
curiosas a respeito.

Após o levantamento dos conhecimentos prévios e dos 
interesses de estudos dos pequenos, fizemos uma apresentação 
inicial sobre o gênero literário e os deixamos incumbidos de fazer 
uma entrevista acerca de quantas pessoas na família conheciam 
esse meio de entretenimento e, caso tivessem acesso a uma revista 
de fotonovela, deveriam trazê-la até a escola. Com os dados  
obtidos, produzimos um gráfico que relatou didaticamente 
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o número de pessoas que já haviam tido algum contato com essa 
forma de dramaturgia e constatamos que se tratava da minoria 
dos pais, o que fez com que os alunos se sentissem muito mais 
motivados a estudar o assunto, visto que teriam algo novo para 
apresentar e discutir com os seus familiares.

Figura 1, 2 – Gráfico: pessoas que conhecem fotonovela.
Fonte: Autoria própria.

Em seguida, apreciamos e estudamos as características 
desse gênero, estabelecendo relações entre texto e imagem, 
por meio da exploração de sua linguagem, sua forma compo-
sicional e dimensões estéticas: balões, legendas, narrador e 
texto não muito longo. Além disso, enfatizamos os locais onde 
circulam, nesse caso, a revista. Vimos a sua proximidade com as 
Histórias em Quadrinhos (HQs), analisando semelhanças e dife-
renças entre elas e as telenovelas. A partir disso, construímos 
uma tabela abordando-as.

Seguimos estudando sobre as fotonovelas e um impasse 
logo se apresentou: as crianças não entravam em consenso 
quanto à história a ser escolhida. Nesse momento, apreciamos 
a HQ “A fera sem bela” e elas se inspiraram, de modo que 
decidiram que o enredo da fotonovela seria uma junção de 
todas as releituras dos contos, com inspirações na história 
da fera sem bela.
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Resolvido o impasse do enredo, concluímos que, embora 
se pareça em muitas características com as HQs, a fotonovela 
é um gênero próprio de narrar uma história, portanto, fazia-se 
necessário conhecer os diversos aspectos da fotografia para 
realizá-la. Assim, a fim de possibilitar a criação da narrativa 
com criatividade e qualidade, discutimos em grupo sobre 
a fotografia, abordando sua linguagem própria, seus usos e os  
elementos e técnicas básicas que a compõem, tais como 
câmera, lente, luz, enquadramento, foco, zoom, entre outros. 
Essa discussão se deu articulada à prática, de maneira que 
as crianças puderam vivenciar cada conceito apreendido, 
experimentando, por exemplo, o enquadramento e o zoom ao 
capturar imagens de objetos na própria sala.

Além disso, nesse momento, elas foram indagadas sobre 
as câmeras que conheciam e apreciaram imagens impressas 
contendo câmeras antigas, comparando as imagens em preto 
e branco às coloridas e as formas de registro de antes às de 
hoje. Também manusearam diferentes tipos e tamanhos de 
câmeras: semiprofissional, digital (portátil) e câmera de celular. 
Cabe ressaltar que os alunos se mostraram muito empolgados ao 
verem as possibilidades de câmeras lado a lado e se envolveram 
com bastante interesse com as questões de enquadramento 
e zoom, demonstrando maior apropriação desses conceitos, 
como se pode evidenciar no excerto a seguir:

C – Aí a gente usa o zoom pra imagem ficar bem de pertinho.

Nesse momento do projeto, consideramos importante 
mencionar que foi preciso que nós, professoras, fizéssemos um 
redimensionamento e tomássemos a frente da aula sobre os 
conhecimentos básicos inerentes à fotografia. Isso foi necessário 
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visto que havíamos convidado um especialista cineasta para que 
as crianças pudessem entrevistá-lo acerca das técnicas fotográ-
ficas, assim como do processo de produção de uma fotonovela, 
porém, isso não foi possível. Ao final da aula, retomamos os 
elementos da fotografia junto às crianças:

P – O que vocês acham que precisamos para fazer uma boa fotografia?

C – Precisa de câmera;

C – Pessoas;

C – Paisagens;

C – Animais e objetos;

C – Uma luz boa.

Nós fotógrafos: vivenciando a fotografia

De posse dos conhecimentos das técnicas básicas e do 
contato com diferentes câmeras, chegou a hora de vivenciar 
a experiência. Em conjunto, ponderamos o local onde seriam 
feitas as fotografias e o que gostariam de fotografar, então, 
as crianças decidiram que o melhor lugar, onde havia mais 
espaço e coisas a serem fotografadas, seria o parque.

C – O parque grande, tia, é lá que tem a melhor luz, do sol!
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No parque, dividimos as crianças em dois grupos: um 
com aquelas que queriam fotografar os brinquedos e outro 
com as que fotografariam pequenos animais e plantas. Nesse 
momento, as crianças foram deixadas à vontade e manusearam 
as câmeras da maneira que lhes convinha, decidindo o ângulo 
e o enquadramento na busca pela melhor foto. 

Figura 3, 4, 5 – Crianças experimentando a fotografia.
Fonte: Autoria própria.

Dessa vivência, os alunos nos apresentaram fotos 
surpreendentes, nos mostrando a riqueza de olhares diferentes, 
cada um com suas particularidades. De repente, aconteceu o 
processo inverso. Foram eles que nos deslocaram de um lugar 
a outro, que nos mostraram as imagens, que nos propuseram 
um novo olhar. Ficou claro para nós que um dos objetivos havia 
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sido alcançado, pois essa experiência não havia sido apenas uma 
oportunidade de colocar conhecimentos em prática, mas uma 
possibilidade de expressão artística, pessoal e emocional. Houve 
uma trajetória imbuída de sentimentos e repertórios que dizem 
mais sobre o educando, visto que ele pode oferecer além do que 
os olhos podem ver, podendo nos mostrar além, através dos seus 
olhos, através do seu modo de olhar. Foi o que aconteceu, por 
exemplo, ao apreciarmos os resultados dos “clics” vistos pelo 
olhar sensível de um dos alunos:

Figura 6, 7 e 8 – Produção da fotografia “A flor”.
Fonte: Autoria própria.

As fotos do aluno nos emocionaram não somente pela 
estética, mas pela espontaneidade, pelo olhar autônomo, deci-
dido, livre, cheio de certeza de que uma coisa “simples” era rica 
em possibilidades. As fotos ficaram muito bonitas, certamente, 
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mas elas podem ser interpretadas como belas sobretudo na 
medida em que pensamos a estética ancorada na concepção 
de uma vivência do sensível e de uma criação de sentidos para 
a vida, por ser algo para além do estabelecimento de modelos 
e conceituações, estando a importância na diversidade de 
sentimentos e emoções que a experiência estética suscita no 
ser humano (ARAÚJO; MOURA; MELO, 2011).

A vivência estética é a experiência da beleza, da sensi-
bilidade, da descoberta do sentido na vida cotidiana. 
Compreender a experiência estética e vivê-la plena-
mente é, portanto, poder abrir novos caminhos para a 
compreensão não-fragmentada da existência humana, 
transgredindo a visão racionalista e levando à educação 
uma concepção de ser humano que possa transgredir 
a visão dicotomizada (PORPINO, 2006 apud ARAÚJO; 
MOURA; MELO, 2011, p. 237).

Nesse mesmo sentido, pensamos que essa experiência 
com fotografias foi e é também uma forma de “ouvir” as 
crianças sobre o que têm a dizer com suas vivências de estética, 
de olhar, de enxergar, capturando nas suas fotos, por alguns 
instantes, seus sentimentos, desejos e impressões. Assim, os 
pequenos vivem a infância da forma mais autêntica, se envol-
vendo em tudo como uma grande brincadeira, como ocorreu 
durante todo o processo.

Em outro momento, pensando nas encenações para a 
fotonovela, lançamos às crianças a proposta de tirarmos fotos 
de expressões faciais realizadas por elas, as quais adoraram a 
ideia. Os próprios alunos escolheram quais sentimentos seriam 
expressos e quem seriam as pessoas a expressá-los e tirar as fotos. 
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Com o tempo, eles passaram a expressar-se corporal e esponta-
neamente e também registraram isso.

Figura 9 e 10 – Expressões espontâneas na vivência da fotografia.
Fonte: Autoria Própria.
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Lançamos também a proposta de fazer uma exposição 
das fotografias capturadas, culminando na exposição que 
denominamos “Nós fotógrafos”. Assim, as crianças registraram 
a experiência em formato também de texto coletivo, que ficou 
exposto junto às fotografias, podendo ser vistos pelos pais, 
pelas demais crianças e professoras da escola. Nesse contexto, 
a turma falou um pouco sobre a experiência de fotografar, 
o que lhes trouxe bastante orgulho e também estímulo para 
a produção da fotonovela.

FOTOS NO PARQUE DA ESCOLA

HOJE TIVEMOS UMA EXPERIÊNCIA QUE FOI MUITO BOA. 
TIRAMOS FOTOS NOS BRINQUEDOS, DE ANIMAIS PEQUENOS, DAS 
FORMIGUINHAS E DE PLANTAS.
NÓS GOSTAMOS MUITO DE TIRAR FOTOS! USAMOS CÂMERAS 
FOTOGRÁFICAS E A CÂMERA DO CELULAR.
PARA TIRAR FOTOS, APRENDEMOS SOBRE ENQUADRAMENTO 
QUE É AJUSTAR A IMAGEM NO VISOR DA CÂMERA, SOBRE OLHO 
MÁGICO, VISOR, LENTE, FLECHE E ZOOM.
APRENDEMOS COMO TIRAR FOTOS DE JEITOS DIFERENTES, QUE 
PODE TIRAR FOTOS DE CIMA PARA BAIXO E DE BAIXO PARA CIMA, 
DE UM LADO PARA O OUTRO, DO JEITO VERTICAL E HORIZONTAL 
E QUE A GENTE USA O ZOMM PARA A IMAGEM FICAR BEM 
PERTINHO. FOI MUITO INTERESSANTE E LEGAL!

(TEXTO COLETIVO – TURMA 4A)

Nesse processo, pudemos perceber que, embora as 
crianças já tivessem familiaridade com a prática da fotografia 
fazendo o uso, muitas vezes, da câmera do celular dos pais e/ou  
familiares, algumas delas nunca haviam tido contato com 
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câmeras de outros tipos, nem com esse tipo de experiência 
própria de produção de imagem, o que reafirma a importância 
desse trabalho realizado junto a elas na medida em que foi 
possibilitado a elas o acesso a uma alfabetização estética.

Nesse sentido, Pontes (2010) faz referência à ideia de 
Barbosa (1991) ao falar da importância das imagens de arte 
na educação que, no nosso entendimento, pode ser ampliada 
para as representações da imagem através da fotografia, a qual 
envolve as emoções e olhares das crianças.

O resgate do conhecimento de arte pode ocorrer através 
do contato/diálogo das crianças com as imagens. 
A imagem significa algo a ser lido e que pode ser levado 
às salas de aula para que as crianças possam estabelecer 
uma alfabetização visual e estética. Abordar arte sem 
que se ponha à disposição das crianças a imagem é como 
querer alfabetizar para a leitura e escrita sem colocar a 
criança em contato com livros. (BARBOSA, 1991, p. 57). 

E mais, nesse caso, enxergamos uma transcendência com 
o uso da imagem através da fotografia, seja pela vivência da 
captura da imagem repleta de particularidade, de valorização 
de si como sujeito que produz sua foto, com seu jeito, com seu 
gosto, sua maneira de olhar, seja pela apreciação das imagens 
produzidas por ele mesmo, ou ainda, pelas duas coisas juntas, 
como ocorreu com o aluno que registrou “a flor” acima exposta. 
Ou até mesmo pela experiência de fotografar com um direcio-
namento, um objetivo específico como foi o caso da fotonovela 
da turma, mas que também se constitui como um fio da trama 
tecida por todos esses aspectos, sensações e sentimentos impli-
cados no fotografar.
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Nós autores: da fera sem bela à fotonovela

Visto que o grupo já conhecia os principais elementos 
que compõem a fotografia e a fotonovela, nesse momento 
passamos a pensar, efetivamente, a produção da fotonovela 
da turma 4 “A”. Para tanto, retomamos as leituras de alguns 
contos do livro criado pela turma, aqueles que despertaram 
maior gosto das crianças e também a leitura da HQ escolhida 
como fonte de inspiração. No processo de criação da narrativa, 
problematizamos brevemente algumas questões de gênero 
como: por que as princesas têm que ser sempre indefesas? Feito 
isso, assumimos a tarefa de, enquanto ativavam a imaginação, 
registrar por escrito o enredo que as crianças gradativamente 
criavam, “A Princesa Congelante”, cuja sinopse criada pelos 
autores e mediada pelas professoras revela: uma princesa cora-
josa é enfeitiçada e adormece para nunca mais congelar ninguém.  
Para quebrar o feitiço, tudo o que ela precisa é de um simples beijo de 
um príncipe. Mas o amor verdadeiro surgirá de onde menos se espera!

Criada a narrativa, foi chegado o momento de adaptá-la 
em formato de roteiro e pensar todas as suas demandas: 
falas e tipos de balões adequados a elas; figurinos; cenários; 
personagens e suas características físicas e psicológicas; tipo 
de imagem e expressões para contar a história; atores e atrizes 
da fotonovela; diretor; roteirista e fotógrafos. Nesse processo, 
as crianças interessadas se candidataram para interpretar 
os personagens e a turma abriu votação tendo em conta as 
aptidões e talentos dos colegas em consonância com as carac-
terísticas de cada personagem. 

Um aspecto rico dessa experiência é o fato de que as 
crianças vivenciaram ora o papel de autoria, ora o de roteiristas 
ou de atores/atrizes, bem como de fotógrafas capturando as 
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expressões nas cenas/quadros em que seu personagem não 
atuava. Desse modo, todos puderam experimentar um pouco 
de cada papel e viver uma multiplicidade de oportunidades de 
participar de forma atuante, envolvente e significativa.

Assim, feitas as definições, os alunos foram divididos 
em grupos para dar início à organização e produção desses 
recursos, cada um em seu grupo escolhido por identificação 
com a atividade desenvolvida. Logo, as crianças como agentes 
ativas da produção, participaram como autoras desde a criação 
do roteiro até a produção da fotonovela, assim como de todo 
processo de pós-produção, ou seja, divulgação do trabalho.

Figura 11 e 12 – Crianças produzindo figurino (chapéus dos bruxos)
Fonte: Autoria própria.
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Nossas imagens, nossa fotonovela: com a 
câmera na mão, as ideias na cabeça e no papel

Com as câmeras em mãos e as ideias organizadas e 
planejadas, partimos, finalmente, para a produção da fotono-
vela. Os locais escolhidos pelas crianças como cenários foram 
basicamente o parque e o pátio por serem lugares amplos, com 
bastante luz natural e recursos materiais que poderiam compor 
a história. Esse foi o momento de criar as fotografias. Para tanto, 
foi importante retomar junto ao grupo que, na fotonovela, 
deve-se estabelecer uma relação muito próxima entre imagem 
e texto, uma vez que esses dois elementos dialogam.

Os alunos colocaram em prática os conhecimentos 
adquiridos a respeito da fotografia e capturaram imagens 
muito pertinentes ao contexto da história elaborada. Algumas 
crianças se destacaram pela aptidão na dramatização com 
gestos e expressões espontâneas e esse momento do processo 
de produção foi, sem dúvida, um dentre os quais as crianças 
mais se envolveram e se emprenharam para obter um excelente 
resultado, orgulhando-se disso.

Figura 13 e 14 – O processo de produção das imagens da fotonovela.
Fonte: Autoria própria.
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O passo seguinte consistiu em analisar conjuntamente 
as fotos tiradas pelas crianças para discutirmos a coerência 
entre o texto escrito e o texto visual da narrativa. Fizemos isso 
visualizando as fotos ainda nas telas das câmeras, comparando 
com as falas dos personagens já elaboradas previamente.

Posteriormente, os alunos tiveram acesso às imagens 
impressas que produziram na aula anterior, já organizadas 
pelas professoras no suporte revista. Escolhemos cartolina color 
set colorida e adequamos as dimensões para um efeito visual 
próximo ao de uma revista.

Nesse momento, com a mediação das professoras, as 
crianças trabalharam na produção da edição final da revista 
“A princesa Congelante”. Elas combinaram as partes do texto 
escrito (falas), digitadas antecipadamente pelas professoras, 
com as fotografias, identificando, conforme sua capacidade de 
leitura, a correspondência entre texto escrito e visual.

Figura 15 e 16 – Edição da revista fotonovela: correspondência entre texto 
visual e escrito.
Fonte: Autoria própria.

Ao identificar as falas de acordo com o contexto da 
imagem, elas ajudavam a colar os balões e/ou legendas no 
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suporte revista de acordo com a disposição das imagens. 
Terminada a edição final de “A princesa congelante”, 
construímos um texto coletivo para falar sobre a experiência 
de elaborar e produzir uma fotonovela:

A DIVERSÃO DA FOTONOVELA

NÓS APRENDEMOS COMO SE FAZ UMA FOTONOVELA. A GENTE, 
DA TURMA 4A, CRIOU UMA HISTÓRIA CHAMADA A PRINCESA 
CONGELANTE E CONTAMOS EM BALÕEZINHOS. DEPOIS, TIVEMOS 
UMA IDEIA DE FAZER UMA FOTONOVELA E NÓS TIRAMOS AS 
FOTOS.
NÓS APRENDEMOS QUE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS TAMBÉM 
SÃO CHAMADAS DE HQs E SÃO MUITO PARECIDAS COM AS 
FOTONOVELAS, MAS NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS SE USA 
DESENHOS E NA FOTONOVELA NÓS USAMOS FOTOS. 
A FOTONOVELA É MUITO ANTIGA E ERA SEM COR. AGORA ELA JÁ 
PODE SER COLORIDA.
NÓS ADORAMOS NOS VESTIR DOS PERSONAGENS DA NOSSA 
HISTÓRIA, BRINCAR DA HISTÓRIA. ADORAMOS SER FOTÓGRAFOS 
E TIRAR FOTOS DOS COLEGAS. FAZER A FOTONOVELA FOI 
IMPRESSIONANTE!

(TEXTO COLETIVO – TURMA 4A)

Feito isso, organizamos a exposição de fotos, que abordou 
a experiência com a fotografia, assim como a elaboração do 
convite às demais turmas do nível IV para prestigiarem e parti-
ciparem do evento de lançamento da nossa fotonovela.

Para a produção do convite, elegemos um aluno para redi-
gí-lo e perguntamos a turma o que deveria haver no convite. 
Assim, as respostas foram registradas pela criança escriba. 
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Após o término dos convites, nós os encaminhamos para as 
gestoras e coordenadora da escola, além das demais turmas 
de nível quatro. Decidimos estender também o convite para 
as turmas de nível três, fazendo isso pessoalmente por meio 
de um dos alunos.

O momento de lançamento de “A princesa congelante” 
transformou-se  em um momento de confraternização, no qual 
as crianças convidadas puderam apreciar junto com os autores 
a fotonovela lida por uma de nós. Após a apreciação, as crianças 
da turma 4 “A” contaram um pouco como foi a experiência de 
fazer uma fotonovela e fotografar.
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Figura 17, 18, 19 e 20 – Apreciação pelas crianças de “A princesa 
Congelante” e a exposição “Nós fotógrafos”.
Fonte: Autoria própria.

Tendo em conta a importância de fazer circular 
essa produção das crianças, valorizando o seu trabalho e 
tornando-o ainda mais significativo, preocupamo-nos em 
oferecer uma versão da fotonovela em CD para aqueles pais 
que se interessassem. Além disso, será anexada ao acervo da 
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biblioteca da escola a versão impressa da revista, disponível 
para ser apreciada e, quem sabe, servir de inspiração para a 
produção de outras fotonovelas, a partir de outras vivências 
com a articulação entre fotografia e literatura. Diante de todo 
o exposto, concluímos essa experiência com a satisfação de ter 
propiciado aos educandos um processo de ensino-aprendizagem 
prazeroso e significativo. Além disso, fazemos nossas as pala-
vras de Araújo, Moura e Melo (2011, p. 256) que, ao citar Porpino 
(2006), nos ajudam a apontar para o fato de que as crianças

conheceram formas de criação/produção de fotogra-
fias, vivenciaram, enfim, experiências estéticas que 
certamente serão fundamentais para o desenvolvi-
mento de suas percepções do belo, não como perfeito, 
harmonioso e universal, mas como algo que desperte 
sentimento, emoção e mexa com suas condições de 
produtores e apreciadores do que se produziu [...]. para 
finalizar, se é verdade que “uma imagem vale mais que 
mil palavras” que as imagens que retratam essa expe-
riência possam contá-la [de muitas maneiras possíveis, 
segundo o olhar que propusemos].

Considerações... Finais?

Longe de ser um clichê, é inegável que essa experiência 
foi muito rica para nós. O trabalho com fotografias não ampliou 
somente os olhares das crianças para o mundo e para si 
mesmas, mas ampliou os nossos olhares de educadoras quanto 
a outras tantas possibilidades através do e no uso da fotografia. 
Portanto, o cunho dessas considerações não poderia ter um 
tom de fim, pois foi justamente o contrário. Essa experiência 
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nos abriu caminhos, já que não só ouvimos falar, mas tivemos 
a rica oportunidade de vivenciá-la.

Na perspectiva de uma professora em formação da área 
de língua inglesa, é notório que o ensino de língua estrangeira 
possui uma relação bem próxima com as mídias, porém, estas 
costumam ser utilizadas apenas como um recurso pedagógico 
focado na aprendizagem de um determinado componente 
curricular. A partir dessa experiência, foi possível refletir e 
transcender essa concepção sobre o uso da mídia no ensino. 
Foi preciso vê-la para além de somente um meio, visto que 
as mídias podem se constituir em diversas possibilidades de 
aprendizagem que oferecem recursos para os alunos exerci-
tarem sua autonomia e se expressarem artisticamente.

Quanto às considerações na perspectiva de uma profes-
sora já formada e atuante, é importante destacar que já havia 
uma dedicação ao exercício de pensar a mídia criticamente, 
de modo a considerá-la uma pedagogia cultural que também 
ensina as crianças. A visão de mídia como importante e eficaz 
ferramenta pedagógica já era objeto de reflexão durante o 
curso de pedagogia. No entanto, na experiência da construção 
da fotonovela com as crianças, pude afirmar a concepção 
da mídia não só como caminho, mas como caminhar. Desse 
modo, a experiência de construção de uma arte em formato de 
mídia vira a “protagonista”, sendo nosso foco, então, a prática 
de mediação do saber.

No ponto de vista das crianças, a partir dessa vivência, elas 
puderam imaginar e ver suas ideias e contribuições colocadas no 
papel, em formato de texto e foto. Puderam também compar-
tilhar com os demais a sua própria criação, algo pelo qual se 
mostraram muito orgulhosas. Ademais, evidenciamos o quanto 
foi transformador e significativo para elas o ato da exposição 
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para os pais que, em alguns casos, nunca haviam pensando 
nos filhos como fotógrafos, atores e até mesmo escritores em 
potencial. Diante disso, chamamos atenção para a importância 
de ver as crianças como sujeitos que produzem cultura e nela 
se produzem, muitas vezes subvertendo a ordem das coisas e 
transformando a realidade. Dessa maneira, temos a chance não 
só de compreender melhor nossos alunos e filhos, mas também 
de vermos o mundo a partir de seus olhos (FANTIN, 2006).

No final desse prazeroso e divertido processo, muitas 
habilidades foram desenvolvidas, como o próprio ato foto-
gráfico, o expressionismo, o desenvolvimento artístico e a 
escrita, por exemplo. Porém, tudo se deu de forma espontânea 
e divertida, proporcionando aos alunos a possibilidade de não 
só produzir uma mídia, mas refletirem sobre ela. Ao apreciar a 
fotonovela, vemos o lúdico e a arte pelos olhares dos pequenos, 
com uma generosa pitada de originalidade, criatividade e 
muito bom humor. Ressaltamos que, segundo Moran, Masetto 
e Behrens (2006), é por meio dessas realidades práticas que o 
aluno relaciona, contextualiza, dá sentido às diferentes vivên-
cias do cotidiano e desenvolve sua criticidade e capacidade de 
olhar para os fatos e fenômenos sob diversos ângulos, sejam 
eles da câmera ou de suas próprias mentes.



LUZ, CÂMERA, DRAMATIZAÇÃO 
PRODUÇÃO DE UMA FOTONOVELA NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Jéssica Jaciana Silva Dantas 
Naiara Medeiros de Oliveira 303

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, M. F.; MOURA, M. C; MELO, A. B. Um olhar sobre 
a fotografia: vivenciando a experiência estética.  
In: JALES, Antômia Fernanda; ARAÚJO, Keila Barreto (Org.). 
Arte e cultura na infância. Natal: EDUFRN, 2011.

BARBOSA, A. M. A Imagem no Ensino da Arte. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 1991.

BARTHES, R. A câmara clara: notas sobre a fotografia. 
3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de 
Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

              . Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a 
educação infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.

FANTIN, M. Crianças, Cinema e Mídia-Educação: 
olhares e experiências no Brasil e na Itália. 2006. 409 f. 
Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal 
de Santa Catarina, Ilha de Santa Catarina, 2006.

FELDMAN-BIANCO, B.; LEITE, M. L. M. Desafios 
da imagem. Fotografia, iconografia e vídeo nas 
ciências sociais. São Paulo: Papirus, 1998.



LUZ, CÂMERA, DRAMATIZAÇÃO 
PRODUÇÃO DE UMA FOTONOVELA NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Jéssica Jaciana Silva Dantas 
Naiara Medeiros de Oliveira 304

FERREIRA,W. M.; SILVA, A. C. As fotonovelas no ensino de química. 
Química Nova na Escola, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 25-31, fev. 2011.

KOSSOY, B. Fotografia e História. São Paulo: Ática, 1989.

LARROSA, J. Dar a palavra. Notas para uma lógica da transmissão. 
In: LARROSA, J.; SKLIAR, C. Habitantes de Babel: políticas 
e poéticas da diferença. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

LIMA, P. M.; NAZÁRIO, R. Sobre a Luz do diafragma: a 
atribuição da fotografia na pesquisa com crianças. 2015.

LOPES, A. E. Animação de imagens: uma nova interface entre 
a fotografia e os meios digitais na produção de narrativas. In: 
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES DE 
ARTES PLASTICAS DINAMICAS EPISTEMOLOGICAS EM ARTES 
VISUAIS, 16., 2007, Florianópolis. Anais... Florianópolis, 2007.

McCLOUD, S. Desvendando os quadrinhos. Tradução 
de Hélcio de Carvalho e Marisa do Nascimento 
Paro. São Paulo: Makron Books, 1995.

MORAN, J. M. Os Meios de Comunicação na Escola. 
n. 9. São Paulo: FDE, 1994. (Série Ideias).

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, I. A. Novas Tecnologias 
e mediação pedagógica. 10. ed. Campinas: Papirus, 2006.



LUZ, CÂMERA, DRAMATIZAÇÃO 
PRODUÇÃO DE UMA FOTONOVELA NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Jéssica Jaciana Silva Dantas 
Naiara Medeiros de Oliveira 305

NAVES, M. A; MASIERO, A. L. A Produção de Sentidos na Arte 
Fotográfica de Evgen Bavcar. In: COLÓQUIO DE PSICOLOGIA 
DA ARTE, 2., 2007. São Paulo. Anais... São Paulo, 2007. p. 1-6. 
Disponível em: <http://www.ip.usp.br/laboratorios/lapa/
versaoportugues/2c40a.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2017.

PONTES, G. M. D. O ensino de arte na escola para crianças 
e a intencionalidade do professor. In: MELO, José pereira; 
PONTES, Gilvânia Maurício Dias de; CAPISTRANO, 
Naire Jane (Org.). O ensino de artes e educação física 
na infância. 3. ed. Natal/RN: Paideia, 2010.

SAMPAIO, I. S. Para uma memória da leitura: a fotonovela 
e seus leitores. 287 f. 2008. Tese (Doutorado em Educação) 
- Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008.

SILVA, T. M. A fotonovela como recurso pedagógico e 
interdisciplinar. Universidade de Brasília, Brasília, 2011.



CRIANÇA PRODUZ MÍDIA
UMA EXPERIÊNCIA COM O CANAL YOUTUBE 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elizane de Oliveira Costa1

Quezia Santana Barros Xavier2

Introdução

A tecnologia vem, gradativamente, contribuindo para o desen-
volvimento da sociedade, desde a facilicitação das comunicações, 
até avanços na medicina, indústria automobilística ou cons-
truções e fabricações de utensílios, facilitando, dessa maneira, 
a vida cotidiana. Esse cenário não é diferente na educação. 
Nesta, as tecnologias vem proporcionando ferramentas a cada 
dia mais amplas de acesso ao conhecimento, aumentando as 
possibilidades de aprendizado dos nossos estudantes.

Diante disso, a escola tem novos desafios, dentre os 
quais o de integrar essas novas tecnologias, além de fazer com 
que sejam pensadas de forma crítica. Para isso, professores, 
coordenadores e a gestão escolar precisam ter uma postura de 

1 Pedagoga, cursando Psicopedagogia, com experiência como professora 
do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais, coordenação pedagógica e em 
Atendimento Educacional Especializado.

2 Pedagoga, especialista em Educação Infantil, com experiência como 
professora da Educação Infantil e coordenação pedagógica.
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integração dessas mídias e tecnologias ao ambiente educacional, 
visto que ela deve ser um instrumento de auxílio à prática do 
professor, como ferramenta para melhorar o desempenho 
cognitivo dos estudantes.

Segundo Mercado (2002, p.12)

...as instituições educacionais enfrentam o desafio 
não apenas de incorporam as novas tecnologias como 
conteúdos de ensino, mas também de reconhecer a 
partir das concepções que os aprendizes têm sobre 
estas tecnologias para elaborar, desenvolver e avaliar 
práticas pedagógicas que promovam o desenvolvimento 
de uma disposição reflexiva sobre o conhecimento e os 
usos tecnológicos.

Durante o curso de mídias e tecnologias na educação, 
procuramos envolver as inúmeras possibilidades que essas 
ferramentas trazem para o desenvolvimento de novas meto-
dologias em sala de aula, abrangendo também a produção 
acelerada dos meios de comunicação e informação, os quais se 
tornam instrumentos pedagógicos facilitadores para a aqui-
sição do conhecimento.

Diante dessas diversas possibilidades, encontramos na 
ferramenta da internet um recurso que vem despertando o 
interesse e motivação dos estudantes pela produção de vídeos 
expositivos de ideias criadas por eles mesmos e dispostos para 
a comunidade virtual a partir do youtube. Observamos, então, 
que essa era uma realidade atual e intensa no meio desses 
estudantes, que demonstravam domínio e autonomia no acesso 
a produção desses vídeos.

Observamos que essa prática tem crescido em nossa socie-
dade, onde crianças tem gerenciado suas contas no youtube, 



CRIANÇA PRODUZ MÍDIA 
UMA EXPERIÊNCIA COM O CANAL YOUTUBE NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Elizane de Oliveira Costa 
Quezia Santana Barros Xavier 308

sendo denominados de “youtubers mirins”, o que deve ser enca-
rado de forma cautelosa pelos pais e pela própria escola, a fim de 
orientar e cuidar para que essas crianças não corram nenhum 
tipo de perigo. Diante dessa prática, vimos a possibilidade de 
desenvolver atividades interdisciplinares, envolvendo desde 
a linguagem oral e escrita até a ética e respeito ao próximo.

A influência da mídia

Dia após dia, a sociedade vem recebendo, sobre sua 
formação cognitiva, social e psicológica, influência da mídia, 
a qual cumpre a função de aparelho ideológico, que antes era 
exercida com maior vigor pela escola. Pensando em como a 
tecnologia tem mostrado grande importância no crescimento 
do corpo social, é importante que a escola se insira nessa 
crescente evolução, para que possa contribuir de forma que 
a mídia não seja a maior base na construção de ideologias, 
visto que a instituição escolar é que deve exercer esse papel de 
forma ética e política, buscando abranger a inclusão e acesso 
de todos à educação. É necessário que isso ocorra a fim de que a 
coletividade possa avançar, sendo esse papel exclusivo da escola, 
uma vez que a mídia não conseguirá desenvolver essa atividade 
de forma consciente e clara.

Diante dessas mudanças, o professor deve estar atento 
para que possa ofertar ao estudante uma educação apropriada 
para o uso consciente e reflexivo das tecnologias. Esse trabalho 
requer do professor que pense em novas formas de educar, 
já que diariamente os estudantes estão expostos a essas tecno-
logias e, a partir delas, têm grandes chances de avançarem em 
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conhecimentos científicos, como também em suas opiniões 
críticas sobre o uso tecnológico.

Assmann (2005, p. 18), afirma que,

As novas tecnologias da informação e da comunicação 
já não são meros instrumentos no sentido técnico 
tradicional, mas feixes de propriedades ativas. É algo 
tecnologicamente novo e diferente. As tecnologias 
tradicionais serviam como instrumentos para aumentar 
o alcance dos sentidos (braço, visão, movimento, etc.). 
As novas tecnologias ampliam o potencial cognitivo 
do ser humano (seu cérebro/mente) e possibilitam 
mixagens cognitivas complexas e cooperativas.

Diante dessa afirmação, o professor deve utilizar as novas 
tecnologias como aliadas ao processo de ensino-aprendizagem, 
lembrando das mais variadas ferramentas que essas tecnologias 
nos oferecem. O educador deve buscar conhecê-las, descobrir 
como usá-las, bem como analisar qual impacto terão sobre a 
aprendizagem e quais as melhores ferramentas para dados 
momentos, assim, irá permitir que seus estudantes usem essas 
ferramentas em sala de aula das melhores formas, ao propor 
discussões críticas sobre o que é exposto, formando-os como 
produtores dessas mídias.

Hoje, quando temos dúvidas sobre determinado 
assunto, a maioria de nós procura consultar a internet para 
ter suas respostas. Mas será que sempre podemos confiar 
nessa ferramenta? Como podemos saber se aquelas informa-
ções encontradas são confiáveis? Como posso contribuir como 
minhas ideias sobre certos assuntos? Qual a minha participação 
como agente ativo na construção dessa sociedade virtual? Para 
que essas perguntas inquietem nossos estudantes é preciso que 
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eles sejam expostos às mídias, à internet e às redes sociais de 
forma questionadora e reflexiva. Nesse contexto, ninguém 
melhor para exercer esse papel do que a comunidade escolar, 
por meio, principalmente, de seus professores.

O objetivo da tecnologia na educação deve ser de inovar a 
prática docente, a fim de: proporcionar práticas diferenciadas 
de estudos; compartilhar e estreitar experiências; desenvolver 
novas habilidades; conhecer e compartilhar diferentes culturas. 
Desse modo, pode ser ferramenta para condução de diversas 
discussões, além de ter ótimos recursos para trabalhar todas 
as áreas de conhecimento.

A criança e a mídia

 Mídia na educação é um meio através do qual se trans-
mitem ou se constroem conhecimentos, sendo um dos meios 
usados para chamar a atenção das crianças de maneira lúdica e 
atrativa, pela interação que é proporcionada ao usar os sentidos 
da visão e audição.

Quando se oportuniza o uso das mídias no ambiente 
escolar, proporciona-se aos estudantes uma maneira diferente 
de adquirir conhecimentos, facilitando o trabalho interdis-
ciplinar. As mídias são vistas como agentes de socialização, 
isto é, cada vez mais tem se tornado um importante meio de 
comunicação que está ao alcance de todos, tanto nas esferas 
sociais como nas educacionais.

Também não devemos esquecer que diante dos avanços 
tecnológicos aparecem alguns problemas, pois nem tudo que 
a mídia oferece é interessante para apropriação das crianças. 
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Nesse viés, podemos perceber essas influências nos mais 
diversos canais de comunicação, o que inclui os canais do 
youtube, onde podemos encontrar muitos conteúdos inapro-
priados para a infância, que estão abertos, sendo papel dos 
pais tanto monitorar o uso dessa mídia, como também orientar 
sobre os perigos e inadequações para a idade, tendo a escola 
como parceira nessa orientação.

Outro fator que contribui para as produções de Mídia 
para o público infantil são as propagandas que trazem conte-
údos com grande influência para o consumo. Entretanto, cabe 
ressaltar que, quando as crianças são orientadas acerca dos 
efeitos negativos do consumo e sobre os  danos irreparáveis 
potencialmente causados para a natureza, torna-se mais fácil 
que cresçam com a consciência de que nem tudo que lhes 
é oferecido deve ser consumido, tornando-se, assim, cidadãos 
pensantes e conscientes sobre o cuidado com o meio ambiente 
e consigo mesmo.

No espaço educacional, o professor deve trabalhar 
mostrando que a mídia é significativa para realizar uma diver-
sidade de atividades e que contribui para as aprendizagens dos 
estudantes, por ser uma oportunidade de inclusão, uma vez que 
nem todos têm oportunidade dentro do contexto social.

É pertinente compreender tudo que há ao nosso redor, 
compreendendo a influência que os meios de comunicação nos 
proporcionam através das relações entre mídia e educação, 
tirando proveito da acessibilidade que está ao nosso alcance.

As crianças que nasceram no século XXI são tidas 
como as crianças da “era da informação”. Quantas vezes nos 
deparamos com crianças ainda pequenas que interagem 
melhor com os vários tipos de mídia do que os adultos? E é na 
escola onde a criança começa a receber as informações que 
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são pertinentes às diversas formas de aprendizagens, como 
a disciplina, a socialização com pessoas de diferentes idades 
e a inserção no mundo social. Então, encontramos aqui um 
espaço favorável para os professores também os ensinarem 
a receber as informações que são oferecidas através das mídias 
de maneira mais proveitosa. Um exemplo disso é a televisão, 
que na atualidade é um meio de assistir a uma variedade de 
programas transmitidos pelos canais abertos, mas que também 
pode ser ferramenta para assistir canais do youtube, Netflix, 
entre outros que são acessíveis às crianças pelo uso da internet. 
Por isso, a escola deve trazer as novas tecnologias para a sala 
de aula, a fim de proporcionar orientação às crianças e ainda 
promover maior aprendizagem utilizando esses recursos 
tão ricos e interessantes.

Caracterizando o espaço da atividade

A turma em que executamos o projeto continha um 
grupo de 13 (treze) crianças na faixa etária de 8 (oito) e 9 (nove) 
anos de idade, dentre as quais havia uma criança com Defícit 
de Atenção e Hiperatividade e uma ainda em processo de alfa-
betização por haver sido submetida a um tratamento de câncer, 
o qual afetou a área de Broca em seu cérebro, dificultando, 
assim, o processo de alfabetização.

Esta era uma turma do terceiro ano dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, de uma escola particular do Município 
de Natal, sendo esta considerada de médio porte e atendendo 
à classe média alta dessa comunidade.
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As crianças pertencentes ao grupo possuem acesso à 
internet e aos mais variados recursos que esta pode oferecer, 
sendo usuários ativos e alguns já manuseando-a como produ-
tores de mídia.

Essa atividade foi escolhida a partir da demonstração de 
interesse e curiosidade da turma diante de um canal do youtube 
desenvolvido por um desses estudantes. Aproveitamos, então, 
para levantar informações sobre essa atividade, sobre como 
desenvolvê-la, além de pensarmos nos eventuais perigos que 
a internet pode oferecer e em como poderíamos incluir essa 
atividade em nossas aulas. No momento inicial dessa prática, 
a turma estava desenvolvendo um projeto sugerido pela escola 
em parceria com o SEBRAE, o Jovem Empreendedor (JEPP), 
que propõe o desenvolvimento de habilidades empreendedoras 
nas crianças a partir da criação de um negócio que deveria ser 
criado, desenvolvido e cuidado de forma real.

Desenvolvimento da atividade

A partir do projeto que já estava sendo desenvolvido 
(JEPP), o qual se tratava da elaboração de oficinas de brin-
quedos ecológicos, sugerimos a criação de vídeos tutoriais para 
que as crianças ensinassem, em um canal próprio da turma, 
a confecção desses brinquedos. Foi então que passamos a pensar 
em como poderíamos desenvolver essa ideia.

Escolhemos alguns canais do youtube como referên-
cias, sendo que os principais foram o “Manual do mundo”, 
“Brinquedos e surpresas” e “Ciências hoje das crianças”. Além 
disso, procuramos um tutorial que ensinasse a criar uma conta 
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no youtube e escolhemos como base a reportagem disponível no 
site Tech tudo, desenvolvida por Juliana Pixinine, consultada 
em 03/11/2016, com o texto adaptado pela professora para 
acesso adequado às crianças.

A partir dessas ideias, desenvolvemos uma lista de ações 
que deveríamos realizar para iniciar o canal. Consideramos 
esse um processo importante para que as crianças desenvolvam 
habilidades de planejar, de prever ações e consequências, 
de refletir sobre possíveis problemas e, no decorrer da ação, 
de refletir sobre o que planejamos ao avaliar o que realmente 
está acontecendo. De acordo com ALMEIDA, (2003, p.335), 
“aprender é planejar; desenvolver ações; receber, selecionar 
e enviar informações; estabelecer conexões; e refletir sobre o 
processo em desenvolvimentos com os pares”.

A primeira ação escolhida foi decidir que tipo de vídeos 
iriamos postar, sobre os quais já tínhamos a ideia, tendo ficado 
definido que seriam os vídeos tutoriais ensinando a produzir 
brinquedos ecológicos. Em seguida, dividimos a turma em 
duplas e escolhemos alguns brinquedos para serem confeccio-
nados. A partir da lista de brinquedos e da distribuição para 
os grupos, passamos para a segunda fase, que foi de coletar 
materiais para a criação desses brinquedos.

Uma semana depois, começamos a desenvolver o roteiro 
do que deveríamos falar durante a explicação do vídeo e 
ensaiamos entonação da voz, postura, construção do brinquedo 
e filmagem. Posteriormente, iniciamos as filmagens.

Durante estas, enquanto uma dupla apresentava a cons-
trução do seu brinquedo, alguns ajudavam na organização 
dos materiais e outros ajudavam apoiando a turma, uma vez 
que a dupla seguinte também se preparava para apresentar 
seus brinquedos.
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Após a filmagem dos vídeos, fomos analisar quais seriam 
selecionados para serem disponibilizados no canal, obser-
vando alguns critérios, sendo que o principal era não mostrar 
o rosto da criança. Enfim, o canal ganhou vida e o projeto 
foi culminado com a oficina de brinquedos aberta para toda 
a comunidade escolar. Para tanto, é importante que o professor 
faça o registro qualitativo de acompanhamento individual 
do aluno, explicitando as condições, a intensidade, o grau de 
profundidade das aprendizagens no processo de construção 
do conhecimento (HOFFMANN, 2005).

Dessa forma, o professor tem maiores condições de 
oferecer retorno e orientar o processo de aprendizagem do 
aluno, bem como adequar o processo de ensino.

Durante o processo, trabalhamos habilidades relacionadas 
a diversas áreas do conhecimentos e avaliamos a participação 
efetiva dos estudantes na construção dos roteiros para sua 
fala, bem como sua postura, dicção, firmeza na leitura, orga-
nização de seus materiais e envolvimento para a construção do 
brinquedo. Ademais, também desenvolvemos atividades mate-
máticas, nas quais os educandos precisavam calcular os gastos, o 
tempo dos vídeos e as quantidades de materiais utilizados, além 
de termos abordados temas como preservação da natureza por 
meio do reutilização de materiais. O principal registro avaliativo 
foi o qualitativo, promovendo o acompanhamento individual 
do estudante, explicitando as condições, a intensidade, o grau 
de profundidade das aprendizagens no processo de construção 
do conhecimento (HOFFMAN, 2005).

Por meio dos registros, pudemos avaliar pontos especí-
ficos classificados na ficha de desenvolvimento do estudante, 
adotada pela escola como forma de avaliação contínua.
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Conclusão

Diante da sociedade tecnológica na qual vivemos, em que 
há aceleração do processo de informatização e das inovações 
tecnológicas, acompanhadas do uso cada vez mais ampliado e 
livre das crianças a esses recursos, a escola não pode colocar-se 
à parte desse processo, principalmente, por ser um dos agentes 
mais importantes para a construção de uma consciência crítica 
do uso dessas tecnologias, como também para o desenvolvi-
mento de metodologias de aprendizagem significativa.

Sendo assim, considerando os estudos feitos sobre o uso 
das tecnologias e mídias em sala de aula e diante da experiência 
da atividade desenvolvida, concluímos que há importância de 
usar as mídias, em especial o youtube, como ferramenta de 
condução da aprendizagem, como também há importância de 
trabalhar as habilidades de ser produtor de mídia de forma 
reflexiva e divertida e como ferramenta de aprendizagem.
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ANEXOS A – Filmagem com as crianças
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Figura 1 - Filmagem - Jogo do 
labirinto.

Figura 2 – Filmagem - Target Ball.

Figura 3 - Oficina de brinquedos. Figura 4 - Oficina de brinquedos.
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Figura 5 - Preparando para filmar. Figura 6 - Separando os materiais.

Figura 7 - Oficina de brinquedos.



FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA, 
MEMÓRIA E PERTENCIMENTO

Kátia Jeanne Teixeira Dias1

Virgínia Lúcia Galvão Farias2

Introdução

O presente artigo tem por objetivo socializar a experiência 
realizada na Escola Municipal José Jerônimo Galvão, situada 
no município de Tibau do Sul/RN. A referida experiência 
ocorreu através da participação no curso “Formação docente, 
mídias e tecnologias na educação da infância”, promovido pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), através do 
Núcleo de Educação da Infância – NEI/CAp, Colégio de Aplicação 
da referida universidade. O interesse de investigar este tema 
partiu de um projeto chamado «A família no ambiente escolar: 
contribuição e aprendizagem da criança», do qual fizemos parte, 
que tinha como objetivo principal desenvolver um trabalho 

1 Pedagoga, Especialista em Educação Infantil e Alfabetização,graduanda em 
direito, coordenadora das Faculdades Integradas do Cruzeiro- FIC e Interação 
-FAINTER. Professora da rede municipal de educação de Tibau do Sul/RN. 
Contato: katiajeanne@yahoo.com.br.

2 Pedagoga, Especialista em Docência na Educação Infantil. Professora da 
rede municipal de educação de Tibau do Sul/RN. Contato: vivi.lgalvao@
gmail.com.
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coletivo no ambiente escolar, incluindo a família como parceira 
e colaboradorano processo de ensino-aprendizagem, de forma 
a ajudar no estímulo ao crescimento do aluno e contribuir para 
o fortalecimento de sua autoestima.

Ao final, socializamos com todos os envolvidos no projeto 
numa culminância que reuniu vários segmentos do município, 
como médicos, enfermeiros, agentes de saúde, músicos e outros. 
A turma pesquisada foi do 3º ano, sendo composta por 11 (onze) 
meninos e 12 (doze) meninas, com idades entre 8(oito) e 9 (nove) 
anos, residentes no distrito de Umari/Tibau do Sul, local de 
trabalho das pesquisadoras.

Durante o desenvolvimento do projeto em sala de aula, 
nós, professoras, sentíamos dificuldades em conseguir relatos 
e documentos (fotos) para desenvolvermos algumas das ativi-
dades propostas. É importante ressaltar que buscamos verificar 
as causas da falta de registros dos momentos familiares. Nesse 
sentido, buscamos levar em consideração a realidade social das 
famílias: a maioria é de baixa renda, o que também influencia 
nesse processo. Em geral, a renda familiar é investida na sobre-
vivência, o que faz com que os momentos de lazer e reuniões 
familiares acabem ficando em segundo plano. Um outro fator 
é que, atualmente, poucas pessoas costumam revelar foto-
grafias, já que, devido às facilidades da era digital, tornou-se 
mais fácil e econômico manter as fotos guardadas em arquivos 
digitais como celulares, tablets e computadores.

O projeto consistiu em estudar a fotografia e utilizá-la 
como recurso visual para mobilizar sentimentos e para recu-
perar a história familiar das crianças, numa perspectiva de 
auxiliá-las a refletir sobre a importância e o sentido que o ato 
de fotografar carrega. Salientamos que:



FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA, MEMÓRIA E PERTENCIMENTO

Kátia Jeanne Teixeira Dias 
Virgínia Lúcia Galvão Farias 323

As Artes visuais são importantes linguagens, uma das 
formas mais relevantes de expressão e comunicação 
humanas, tendo em vista que expressam, comunicam 
e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensa-
mentos e realidade. Nessa perspectiva, promove a 
interação e comunicação social, conferindo assim um 
caráter significativo para as experiências vivenciadas 
nesse contexto (BRASIL, 1998, p. 85).

Nessa conjectura, discorremos sobre esse tema no 
presente artigo, que, estruturalmente, está assim dividido: 
fundamentação teórica, aspectos referentes à intervenção, 
desenvolvimento da sequência didática e considerações finais.

Mídias na educação da infância

A mídia faz com que as informações entre as pessoas 
sejam democratizadas, porém essa democratização, ao invés 
de contribuir com a criticidade do sujeito, acaba por contribuir 
muitas vezes com a alienação do indivíduo.

De acordo com Belloni (2007, p. 61),

Nos dias de hoje, na maioria das sociedades, as mídias 
constituem um dos elementos mais importantes deste 
universo, especialmente as mídias digitais e as redes 
telemáticas, que tendem a penetrar, com grande 
impacto e consequências ainda desconhecidas, nas 
estruturas simbólicas da sociedade, e no cotidiano das 
crianças e adolescentes.
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Diante disso, acreditamos que se faz necessário utilizar 
metodologias em sala de aula que abarquem as necessidades 
dos alunos, atualmente tão ligados à mídia e à tecnologia. 
É relevante que a criança compreenda este ‘mundo’ midiático 
inserido em seu contexto social.

Efetivamente, as imagens são criadas pelo ser humano 
para imortalizar, de alguma forma, sua existência e a daqueles 
que o cercam (ALVARADO et al., 2010, p. 68). Através dos conhe-
cimentos prévios das crianças,o nosso projeto foi iniciado e, 
a partir disso, buscamos ampliar essa compreensão, apontando 
os caminhos necessários para se construir uma aprendizagem 
mais significativa.

Pontes (2005, p. 61, apud PONTES; MORAES, 2008, p. 25) 
ressalta que:

A relação estética com o mundo é comum aos seres 
humanos; todos nós somos capazes de exercer a leitura 
que vai além do conteúdo e do objeto e que busca 
sentidos e significados na organização de formas, cores 
e movimentos, para, a partir dessas experiências, criar 
imagens que as signifiquem e extrapolem seus signi-
ficados convencionais. No entanto, podemos ampliar 
a percepção estética através do acesso ao mundo de 
imagens em situações significativas. E essas situações 
de acesso podem ser promovidas também pela escola.

Com isso, na execução do projeto com fotografia em sala 
de aula, procuramos conectar fragmentos da memória, envol-
vendo os membros da família e fazendo a análise e interpretação 
dos elementos da foto de família, buscando uma decodificação 
histórica, um sentido. Com esse trabalho, ressaltamos a impor-
tância da fotografia como fonte histórica e estabelecemos 
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diálogos entre aluno, família e escola. Buscamos oportunizar 
que os familiares contribuíssem com diferentes saberes para 
dentro do ambiente escolar e fizemos uso dos recursos tecno-
lógicos da escola para desenvolver as atividades com os alunos. 
Alvarado et al. (2010, p. 69) afirmam que:

A alfabetização audiovisual tem por objetivo instruir 
o aluno tanto na parte técnica quanto na semântica do 
meio audiovisual. Nesse sentido, a fotografia pode ser 
entendida como um dos primeiros recursos, e funda-
mental para a compreensão do que significa a imagem. 
Sem dúvida, aprender a ver é um processo que se 
origina através do uso didático da visão, a qual, por sua 
vez, é um dos sentidos primordiais que colocamos em 
funcionamento como seres humanos: antes de aprender 
a falar, olhamos.

Desde sua invenção, a fotografia é um meio de repre-
sentação de grande importância, além de ser um instrumento 
determinante na comunicação diária, com enormes possibili-
dades de utilização como recurso dinamizador da aprendizagem 
em diversas áreas do conhecimento, inclusive as artes e a 
comunicação. (ALVARADO et al., 2010, p. 68). As fotografias 
são consideradas fragmentos selecionados e congelados em 
um dado momento que servem como pista de partida para 
tentarmos desvendar o passado. Elas revelam um grande 
potencial informativo, o qual deve ser contextualizado na 
trama histórica em seus múltiplos desdobramentos no tempo 
e no espaço no ato do registro fotográfico.

A fotografia como forma de representação e registro traz 
a empatia com o passado pela relação afetiva com a experiência 
vivida. A desconstrução da imagem fotográfica e sua análise 
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conduziram a reflexão e elaboração de um novo conhecimento 
e novas formas de olhar, afim de apurá-lo e buscar mais infor-
mações e detalhes nas imagens.

A intenção é possibilitar ao educando tomar como refe-
rência a sua própria família e, através da análise das fotografias 
e da investigação junto aos membros da família (gerações), 
levá-los à reflexão sobre o valor das histórias de vida, da iden-
tidade e do patrimônio histórico.Objetivamos tambémarticular 
a micro-história (local) à macro-história, construindo a ideia 
de organização social, de forma a possibilitar o estabelecimento 
de relações entre identidades individuais, sociais e coletivas.

Ao falar, ouvir, narrar experiências de vida e se referir ao 
tempo, os alunos se perceberam como sujeitos de sua própria 
história. A fotografia, portanto, pode ser fonte prazerosa na 
pesquisa histórica, possibilitando o exercício de reviver o 
passado através da apreciação solitária de nossas próprias 
imagens, de família ou de outros momentos considerados 
corriqueiros, bem como importantes situações do passado, 
levando-nos à reflexão do significado que tem a fotografia 
na vida das pessoas.

A experiência em sala de aula

Antes de partirmos propriamente para a intervenção, 
organizamos uma proposta de trabalho para a turma. Nesse 
sentido, elegemos a fotografia como objeto de estudo e 
adotamos a sequência didática como procedimento para ajudar 
na sistematização das ações educativas.
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De acordo com Zabala (1998, p. 18), as sequências 
didáticas:

são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas 
e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhe-
cidos tanto pelos professores como pelos alunos.

Nesse sentido, a sequência didática elaborada teve como 
objetivos tornar os alunos protagonistas de seu aprendizado, 
levá-los a exercitar a autonomia através do manuseio dos 
aparatos fotográficos e conduzi-los a exercitar um novo olhar 
sobre a fotografia de família. A sequência foi assim constituída: 
apresentação das pesquisadoras na turma, mostrando sinte-
ticamente os objetivos do trabalho; conversa sobre fotografia, 
enfatizando as ideias prévias das crianças sobre a temática 
em foco; apreciação de documentário sobre a história da 
fotografia; captura de imagens fotográficas pelas crianças, 
tendo como mote o espaço da escola; atividade de registro 
e escrita das impressões das crianças sobre fotografia; e sessão 
fotográfica com as famílias.

A etapa inicial do projeto se deu pela observação atenta 
das crianças na sala de vídeo, onde assistiram a um documen-
tário sobre a história da fotografia, disponível no link: <https://
www.youtube.com/watch?v=Pwrri5s7Xg8>.
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Figura 1 – alunos assistindo à documentário sobre fotografia.
Fonte: Autoria própria(2016).

Após esse momento, aproveitamos para recuperar à 
história das famílias através do relatos das crianças. As pesqui-
sadoras abordaram o tema em roda de conversa, acompanhada 
da leitura dos registros, trazidos de casa pelos alunos, de 
um questionário aplicado antecipadamente para este fim. 
Fotografamos as crianças em diferentes momentos, explicando-
-lhes que utilizamos esses registros para compor a história das 
crianças na Escola Municipal José Jerônimo Galvão e explicando 
que seriam socializados com as famílias e a comunidade.
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Figura 2 – Roda de conversa sobre fotografia.
Fonte: Autoria própria (2016).

Com os celulares e tablets nas mãos, aconteceu uma 
“profusão” de fotografias. As crianças se prepararam para 
fotograf ar e serem fotografadas.

Figura 4 –Momento selfie.
Fonte: Autoria própria(2016).
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As experiências vivenciadas pela turma foram chegando 
ao fim diante do encerramento do ano letivo. Avaliamos que 
propiciamos situações significativas que levaram as crianças 
a se perceberem participantes dos processos, haja vista a auto-
nomia nas suas escolhas e as trocas afetivas observadas durante 
as sessões de fotografias.

Figura 5 – Se fotografando.
Fonte: Autoria própria(2016).

O encerramento aconteceu com a presença das famílias 
na escola, em que as crianças prepararam os pais para serem 
fotografados, escolheram acessórios e foram para um estúdio 
montado na sala de aula. Cabe frisar que esse momento 
foi bastante oportuno para que as crianças e suas famílias 
pudessem ser espontâneas, de modo que interagiram com muita 
alegria e descontração.Nesse momento, percebemos que elas 
nunca haviam realizado algo desse tipo e, por isso,às vezes 
ficavam retraídas. As crianças falavam:
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Maria: - Que coisas engraçadas e legais, coloca isso mãe! 

José: - Ah, que esquisito ! (sorrindo)

Carlos: - Quero tirar muitas fotos!

Lúcia: - Vem pai, vamos tirar foto!

Nessa perspectiva, os pais se mostraram dispostos a 
colaborar com esse momento  junto aos filhos e expressaram 
algumas palavras de satisfação e agradecimento. É oportuno 
evidenciar que, durante todo o desenvolvimento das atividades 
propostas, as crianças se envolveram e demonstraram interesse, 
fazendo questionamentos e buscando solucionar suas dúvidas, 
especialmente  durante a  sessão de fotos, na qual tiveram a 
oportunidade de compartilhar com os pais suas aprendizagens.

Figura 6 – Momento da culminância com os pais.
Fonte: Autoria própria (2016).
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Figura 7 –Momento de diversão com a família.
Fonte: Autoria própria (2016).

Figura 8 –Sessão de fotos com a família.
Fonte: Autoria própria (2016).
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Considerações finais

O desenvolvimento dessa experiência pedagógica possi-
bilitou a leitura, interpretação e análise dos elementos da 
fotografia em suas mudanças e permanências; a produção narra-
tiva; a compreensão e construção do conhecimento histórico 
sobre a família, resgatando os fatos; os sentimentos de pertenci-
mento e de identidade; e, enfim, a memória individual e coletiva. 
Contribuiu também para o aperfeiçoamento das pesquisadoras 
pela possibilidade de atualizar as metodologias aplicadas em 
sala de aula, pois devemos estar permanentemente ampliando 
nossos conhecimentos para estarmos preparados para atuar, 
oferecendo diversas possiblidades de aprendizagens para as 
crianças.A partir deste estudo, percebemos que nunca ficamos 
passivos diante da fotografia, visto que ela nos faz refletir 
sobre o passado e nos faz reviver momentos que nunca mais 
voltarão. Os alunos conseguiram interpretar e aprender que a 
fotografia é uma importante fonte de estudo da história e que 
suas famílias guardam muitas histórias fantásticas. Desse modo, 
foram proporcionados momentos de aprendizagens mútuaspara 
as crianças, numa perspectiva individual e coletiva, tendo em 
vista que houve atividades lúdicas e práticas e que isso despertou 
o interesse dos alunos, com um aproveitamento muito satisfa-
tório, contribuindo para uma compreensão do tema de forma 
prazerosa. Ficou também evidenciado o quanto é importante a 
participação da família nas atividades pedagógicas da escola. 
Nessa perspectiva, acreditamos na possibilidade de realizar bons 
trabalhos com o uso de recursos midiáticos por meio da parceria 
entre as famílias e a comunidade escolar,criando novas opor-
tunidades de ensino e aprendizagem. Diante dos resultados 
obtidos, a estratégia de convidar as famílias para a sessão 
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fotográfica como meio de estabelecer relações mais aproximadas 
entre escola e comunidade foi de suma importância para o 
desenvolvimento deste projeto, pois pudemos constatar que a 
participação dos pais nesses momentos fez com que as crianças 
se sentissem mais valorizadas e se empenhassem ao máximo 
para obter bons resultados a fim demostrá-los os pais.Diante de 
tais constatações, esperamos que este relato traga colaborações 
para a prática docente e ofereça subsídios para realização de 
práticas pedagógicas mais participativas. Cabe ressaltar que, 
embora não tenhamos realizado uma exposição fotográfica, 
sugerimos essa estratégia, de maneira que as crianças poderão 
socializar e submeter suas produções à apreciação de toda 
a comunidade escolar.



FOTOGRAFIA DE FAMÍLIA, MEMÓRIA E PERTENCIMENTO

Kátia Jeanne Teixeira Dias 
Virgínia Lúcia Galvão Farias 335

REFERÊNCIAS

ALVARADO,María del Mar Ramírez et al. Fotografia Criativa para  
as Crianças: a alfabetização audiovisual através da fotografia. 
São Paulo, 2010. Disponível em:<http://www.revistas.usp.br/
comueduc/article/view/44846/48478>. Acesso em: 16 jun. 2017.

BRASIL. Ministérios da Educação e do Desporto. Secretaria de 
Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil. v. 3. Brasília: MEC/ SEF/ COEDI, 1998.

BELLONI, Maria Luiza. Infância, Mídias e Educação: revisitando 
o conceito de socialização. Florianópolis, 2007. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/
article/download/1629/1370>. Acesso em: 22 fev. 2017.

PONTES, Gilvânia Maurício de; MORAES, Artur Velludo da 
Costa. Diálogos com o entorno: arte e educação ambiental na 
infância. Natal:MEC/UFRN/ PAIDEIA, 2008.(Coleção cotidiano 
escolar: o ensino de arte e educação física na infância).

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como 
ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.



INTERCÂMBIOS VISUAIS
A FOTOGRAFIA IMPULSIONANDO 

APRENDIZAGENS NO ENSINO FUNDAMENTAL
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Introdução

O que vai ficar na fotografia
São os laços invisíveis que havia.

Leoni

As palavras de Leoni situam o leitor sobre o conteúdo abordado 
neste artigo: uma experiência sobre o estudo da fotografia 
com crianças do Ensino Fundamental. Esse pequeno frag-
mento, curto, mas bastante revelador, mostra uma concepção 
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de fotografia como um registro que capta não somente uma 
imagem, mas vários elementos encontrados no plano da subje-
tividade, partilhados por aqueles que vivenciaram a cena, ou 
mesmo conheceram o seu contexto de produção. Portanto, 
“os laços invisíveis” são as lembranças, as recordações de um 
dado momento vivido, que o recurso da fotografia conseguiu 
imortalizar.

A intervenção pedagógica aqui relatada foi impulsionada 
pela participação dos docentes envolvidos no curso de aper-
feiçoamento Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação 
da Infância, promovido pelo NEI/CAp/UFRN, no ano de 2016, 
cujo trabalho de finalização de curso consistiu na construção 
um projeto de intervenção e sua implementação em turmas da 
Educação Infantil ou Ensino Fundamental, à luz dos conheci-
mentos teórico-práticos abordados durante a formação.

A implementação efetivada pelos autores deste artigo 
foi desenvolvida em um grupo composto por 21(vinte e uma) 
crianças, sendo 12 (doze) meninas e 9 (nove) meninos, com 
idades entre 9 e 10 anos. Esse grupo demonstrava imersão em 
diferentes contextos e suportes de mídia, com destaque para a 
televisão e as plataformas de vídeo da internet.

O campo da intervenção (NEI) apresenta como opção 
metodológica o tema de pesquisa, abordagem na qual as 
crianças têm a oportunidade de eleger temáticas de estudo. 
Nessa metodologia, parte-se do que as crianças já sabem e 
querem saber sobre determinado tema, para a construção de 
um quadro programático no qual são articulados objetivos/
conteúdos/estratégias, que se mobilizam na busca de respostas 
para as indagações apresentadas. Nesse sentido, os componentes 
curriculares são convocados a contribuir com os estudos. Em 
2016, a turma estava imersa no tema de pesquisa Japão, que se 
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mostrou multifacetado e propulsionador de diversas possibili-
dades de investigação e experiências.

A abordagem da fotografia se deu tanto no contexto do 
seu ensino enquanto linguagem e representação, como também 
enquanto recurso de ensino-aprendizagem dentro das ques-
tões curriculares abordadas no ano corrente, agregando as 
suas possibilidades de estudo – objeto de estudo/ferramenta 
pedagógica -, conforme evidencia Belloni (2005). Assim, sendo a 
fotografia um mecanismo de registro e memória de diferentes 
personalidades, tempos e contextos, sua apropriação na sala 
justificou-se pela necessidade de acesso a dimensões distantes 
– como o Japão –, constituindo-se como objeto de estudo e de 
pesquisa necessário à turma.

O objetivo deste texto é evidenciar as possibilidades de uso 
da mídia, e, especificamente, da fotografia, com vistas à ampliação 
das aprendizagens das crianças, posicionando-as como protago-
nistas das descobertas suscitadas ao longo dos estudos.

Para efeito de organização, este texto está organizado 
em alguns tópicos. O primeiro, intitulado Luz, câmara, revelação: 
fotografia e prática pedagógica, discorre a respeito da história da 
fotografia e aponta para a necessidade de inserção das mídias 
no contexto educacional.

Em seguida, no item O nascimento do desejo de viajar ao 
Japão - via fotografia, é desenvolvido o relato de como se deu 
a escolha do tema de pesquisa Japão e de como a fotografia foi 
mobilizada para esse estudo. 

Já no item É chegada a hora de partir! Nas malas: curio-
sidades, máquinas fotográficas, celulares... é detalhado como 
a fotografia foi utilizada, tanto enquanto recurso para apren-
dizagem do grupo, como enquanto instrumento de divulgação 
das descobertas.
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Em Chegando de viagem e revendo a bagagem evidenciam-se 
as lições aprendidas ao longo do processo, reconhecendo 
a pertinência das ações pedagógicas vivenciadas para o debate 
acerca do uso das mídias na educação.

Luz, câmara, revelação:  
fotografia e prática pedagógica

Apesar de todo o aparato que hoje dá suporte a fotografia, 
a sua essência, enquanto arte e mídia mantenedoras de memó-
rias, ainda se mostra valiosa em sua significância atemporal, 
atingindo no novo século diferentes públicos apreciadores e 
consumidores dessa atividade, priorizada enquanto linguagem 
de destaque no presente trabalho.

A fotografia, com sua função de perpetuar memórias com 
um realismo muito mais preciso que outras formas de expressão 
visual (como a pintura), desde seu advento, por volta de dois 
séculos atrás, tem sido uma forma mundialmente aceita de 
guardar recordações.

A emergência da tecnologia da fotografia mobilizou 
criações como as de Joseph Nicephore Niepce (1826) e suas 
experiências com o aperfeiçoamento da técnica com litografias 
e, em seguida, com impressões em papel tratado com cloreto 
de sódio. Na sequência, veio Louis Daguerre (1835), com sua 
revelação a partir de uma chapa revestida com prata e alguns 
químicos, processo aperfeiçoado posteriormente e conhecido 
como daguerreótipo. Anos depois, foi Fox Talbot, em 1840, 
quem conseguiu desenvolver uma técnica mais próxima da 
revelação tradicional que conhecemos hoje. Talbot começou a 
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experimentar um método o qual consistia na reprodução da 
cópia de imagens a partir de um negativo (COSTA, 2005, p. 74).

Logo mais adiante, o processo fotográfico foi melhor 
desenvolvido e otimizado por cientistas europeus ainda no 
século XIX, diminuindo as engenhocas e possibilitando equi-
pamentos de fácil mobilidade. A partir daí, as máquinas se 
tornaram mais leves e os filmes passaram a ser arrumados em 
rolos, ajudando a tornar o processo mais ágil (COSTA, 2005, p. 75).

De acordo com kellner (1988), a fotografia, concebida e 
difundida com recursos tecnológicos comuns a outras formas 
de expressão, ocupou o espaço da mídia de sua época (século 
XIX) como mais uma forma de comunicação. Assim como a 
escrita, a foto dividia os mesmos suportes da mídia impressa 
vigente, começando a se difundir, além da própria revelação 
em papel, em jornais, livros e revistas.

Acompanhando todos os avanços da indústria, a foto-
grafia, com a qualidade que conhecemos hoje, não avançou 
sozinha. Do mesmo modo que a fotografia avançou em termos 
de registros em precisão, com relação às produções em tela, 
ela também sustentou outra linguagem -o cinema- utilizan-
do-se, inicialmente, de fotogramas para produzir as imagens 
em movimento que concebemos como filme. O cinema teve na 
fotografia um pilar de alicerce de sua composição, residindo na 
captura de imagens o registro da realidade. Dessa forma, Bazin 
(1991, p. 21) revela: “são a fotografia e o cinema descobertas que 
satisfazem definitivamente, por sua própria essência, a obsessão 
do realismo”, já que ambas estão implicadas na captação da 
imagem numa forma perceptível comum.

Com o boom tecnológico de nosso tempo, o acesso a 
recursos da mídia está cada vez mais disponível a todas as faixas 
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etárias e classes sociais. As crianças, nativas digitais4 de uma 
sociedade imersa na cibercultura, utilizam várias funções 
de seus dispositivos, configurando novos modos de brincar, 
interagir e consumir a mídia. Nesse contexto, com aplicativos 
e plataformas digitais destinadas à publicação de imagens 
num clique, a escrita ou registro da luz (como é conhecida a 
fotografia em sua etimologia), se processa e se arquiva de forma 
automática, dada a instantaneidade do processo.

Com relação a esse contato infantil junto às mídias, 
algumas pesquisas5 recentes relacionadas ao contato de crianças 
com a mídia revelam dados preocupantes, como o acesso cada vez 
mais precoce dos infantes a dispositivos digitais como o celular 
e, consequentemente, à internet. Esse comportamento requer 
atenção e entendimento do que pode ser o consumo e a mani-
pulação saudáveis da mídia e suas plataformas de acesso, pois

As crianças percebem as mensagens midiáticas a sua 
maneira, de acordo com as mediações que se estabe-
lecem em seu grupo familiar, social, escolar, de pares. 
Vão construindo seu imaginário a partir destas signifi-
cações, misturando ficção com realidade, super-heróis e 

4 Termo utilizado por Marc Prensky (2001) em referência à nova geração de 
crianças e adolescentes que dominam as linguagens das mídias e tecnologias 
atuais, nova para algumas gerações que, quando se apropriam dessas novas 
configurações, são concebidas como imigrantes digitais.

5 De acordo com a pesquisa TIC Kids, divulgada em 10 out. 2016, 80% da população 
de 9 a 17 anos já utilizam à internet. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.
com.br/pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-10/pesquisa-80-da-populacao-
-brasileira-entre-9-e-17-anos-usam>; e segundo o Comitê Gestor da Internet 
(em 25/07/2015), o celular é usado por 82% das crianças e adolescentes para 
acessar internet. <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-07/
celular-e-usado-por-82-das-criancas-e-adolescentes-para-acessar-internet>.
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personalidades políticas, catástrofes reais com violência 
fictícia (BELLONI, 2008, p. 719).

Na era pulsante da produção de conteúdos visuais hospe-
dados nas plataformas Facebook, YouTube e Instagram, as crianças 
se conectam com diferentes mídias e seus inúmeros hiperlinks, 
superando o poder de difusão e influência que a TV tinha duas 
décadas atrás. Considerando essa imersão em um contexto 
midiático cada vez mais inclusivo e diversificado e, ao mesmo 
tempo, nocivo, os educadores devem estar atentos e disponíveis 
a orientá-las, no sentido de favorecer, desde a infância, uma 
recepção mais crítica dos produtos da mídia. A partir desse 
contexto, reconhece-se que

O papel da escola como dispositivo de inclusão e 
democratização do saber é extremamente importante, 
fundamental para a formação de usuários competentes, 
criativos e críticos (distanciados), capazes de colocar as 
TICs a serviço da criatividade humana e da solidarie-
dade social (BELLONI, 2010, p. 123).

Tomando a emergência do ensino de Mídia-educação, 
presente na proposta pedagógica da instituição onde a 
prática foi realizada, foi proposta uma sequência didática que 
proporcionasse o ensino da fotografia enquanto linguagem da 
mídia e das tecnologias atuais, de modo a instrumentalizar as 
crianças público-alvo para tornarem seu uso mais habilidoso, 
crítico e criativo, a partir das vivências propostas no contexto 
descrito a seguir.
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O nascimento do desejo de viajar 
para o Japão - via fotografia

Antes de tratar especificamente do trabalho com a 
linguagem fotográfica, objetivo deste artigo, convém mencionar 
o contexto vivenciado pela turma do 4º ano em 2016. O grupo 
elegeu o tema de pesquisa Japão, com o qual foi possível desen-
volver um trabalho interdisciplinar e multifacetado, abarcando 
diversas possibilidades de estudo.

Tema de pesquisa consiste na opção metodológica 
adotada pela instituição de ensino onde ocorreu a intervenção, 
que se propõe a fazer uma abordagem interdisciplinar do 
conhecimento, na qual as crianças realizam a escolha do tema 
que pretendem estudar. A partir daí, o estudo acontece em três 
fases: estudo da realidade (ER), com levantamento prévio do 
que as crianças sabem e querem saber; organização do conhe-
cimento (OC), em que há estudos e ações que levam à exploração 
das questões de pesquisa; e aplicação do conhecimento (AC), na 
qual ocorre sistematização dos saberes para socialização entre 
as demais crianças da escola e/ou famílias.

O quadro a seguir apresenta algumas das questões levan-
tadas pelas crianças que dimensionaram o estudo:
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O QUE QUEREMOS SABER SOBRE O JAPÃO

Quais são os esportes que tem lá?
Como é a tecnologia de lá? 
Qual é a moeda utilizada?
O dinheiro dos japoneses é igual ao do Brasil? 
Como é a economia?
Quais são os desenhos animados japoneses?
Quais são as cidades do Japão?
Qual é a melhor escola de lá e como são as suas regras?
Quantos são os habitantes? A população é maior que a do Brasil?
Como é o clima de lá?
Quais são as músicas mais tocadas no Japão?
Por que os olhos deles são puxados?
Lá eles acreditam em Deus/ deuses?
Quais são as profissões dos japoneses?
Eles comem insetos?
Qual é o significado da bandeira deles?
No Japão tem animais em extinção?
Como eles conseguem comer com palitos?
Quais são as brincadeiras típicas de lá?
Qual é a história do Japão?
Por que lá acontecem terremotos e outros desastres ecológicos?
Quais são os pontos turísticos do Japão?
Quais são as festas mais populares?
Que guerras já aconteceram no Japão?
Quais tipos de transportes eles usam?
Quais são os desastres naturais mais frequentes? 
Qual é a temperatura de lá? Ela muda durante as estações?
Por que eles escrevem com símbolos?
Por que eles gostam de fazer origami?
Como são as famílias?
As mulheres e os homens tem o mesmo direito?
Além de sushi e insetos, eles comem outras coisas?
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Eles acreditam em algum Deus?
Como é a arquitetura de lá?
Como eles se vestem? 
Como é a natureza?
Quais são os principais artistas e obras?
Quais são os monumentos pré-históricos?
Quais são as regras de lá? 
Por que eles comem peixe cru?

Quadro 1 – Curiosidades dos alunos do 4º ano sobre o tema  
de pesquisa Japão.
Fonte: Autoria própria.

Como se tratou do estudo de um país distante do contexto 
local, foi preciso construir estratégias de aproximação das 
crianças. Era necessário “levar as crianças ao Japão” mesmo 
sem poder ir até lá. Outra necessidade foi o levantamento de 
materiais de estudo, tendo em vista não haver materiais didá-
ticos disponíveis que mobilizassem saberes de tantas áreas do 
conhecimento para responder às questões das crianças.

Nessas situações, o uso das imagens, sejam estáticas ou 
em movimento, se faz relevante, na medida em que permite 
uma aproximação com o objeto de conhecimento. Desta feita, 
lançou-se mão, ao longo do tema de pesquisa, de diversas imagens 
coletadas em livros, revistas, sites de busca, dentre outras fontes. 
As imagens são uma forma de falar sobre um assunto, e junto com 
as palavras, podem dizer algo de maneira mais ampla.

Considerando que as crianças estavam atuando como 
consumidoras de mídias, os professores se inquietaram com 
a necessidade de formação crítica delas, as quais estavam 
selecionando e acessando fontes diversas. Por entender o 
papel do professor nessa formação, buscou-se fundamentação 
teórica sobre a relação entre educação e mídia, sinalizando 
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que é possível associar as mídias ao processo de ensino e 
aprendizagem, com vistas a desenvolver as capacidades críticas 
e criativas das crianças (SOUZA, 2013).

Efetivamente, pesquisas no campo da mídia-educação 
(BEVORT; BELLONI, 2012; FEILITZEN; CARLSSON, 2002; MORAN, 
2007) têm mostrado que o estudo das diversas mensagens midi-
áticas na educação de crianças e jovens é um terreno fértil para 
o desenvolvimento da leitura crítica e autônoma, visto se tratar 
de uma linguagem presente, influente e familiar a esse público. 
Como em outros setores da mídia-educação, o estudo da imagem 
se desenvolve por meio de diversas abordagens e metodologias.

Concorda-se também com as ideias de Canela, quando 
diz que:

A população com menos de 18 anos também pode ser 
entendida a partir da sua necessidade de educar-se e 
ser educada para o consumo crítico das mensagens dos 
meios de comunicação. Inúmeras são as abordagens nas 
ciências sociais e humanas que discutem o processo 
de aprendizagem de crianças e adolescentes, seus 
métodos e conteúdos. Nesse sentido, não podemos 
deixar, especialmente os estudiosos da comunicação, 
de apontar a relevância na formação destas populações 
particulares para a interação com o mundo da palavra, 
do som e da imagem mediados por diferentes tecnolo-
gias. (CANELA, 2008, p. 58).

Tal estudo foi além da abordagem do consumo crítico 
das mídias, pois o grupo se aventurou também pela criação 
de mídia fotográfica, deslocando-se da esfera do “consumo” 
para a da “produção” e, também, encarando as dimensões de 
“ferramenta pedagógica” e “objeto de estudo”.
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É chegada a hora de partir! Nas malas: 
curiosidades, máquinas fotográficas, celulares...

Relata-se, doravante, a intervenção pedagógica reali- 
zada no citado grupo de crianças, no contexto do tema de 
pesquisa Japão. Parte-se do entendimento de que a inter-
venção pedagógica consiste em “(...) investigações que 
envolvem planejamento e a implementação de interferências 
(mudanças/ inovações) - destinadas a produzir avanços, 
melhorias nos processos de aprendizagem dos sujeitos que 
delas participam” (DAMIANI et al., 2013, p. 58).

O quadro abaixo resume as ações que foram desenvol-
vidas, tanto para proporcionar o alcance das descobertas, 
como para sistematizar e socializar as aprendizagens. 
Tal distinção é feita para efeito didático, pois, na verdade, ações 
de organização, sistematização e/ou aplicação não ocorrem de 
forma estanque, mas sim entrelaçadas.  Tais vivências serão 
detalhadas em seguida:
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Organização do 
conhecimento (OC)

Aplicação do 
conhecimento (AC)

- Pesquisa/ coleta de materiais 
(imagens, textos verbais, vídeos) 
na mídia impressa, virtual e rádio 
acerca das diversas questões 
apontadas pelas crianças.

- Exibição e discussão de vídeos.

- Leitura de textos e imagens 
para compreensão do contexto de 
chegada dos japoneses no Brasil – 
ciclo econômico do café. 

- Continuidade dos estudos sobre 
os demais ciclos econômicos do 
Brasil (leituras e realização de 
seminário).

- Apreciação e discussão da 
música Fotografia, de Leoni.

- Pesquisa sobre a fotografia em 
outras infâncias.

- Aula sobre fotografia, com 
professor convidado.

- Visita de estudos para descobrir 
a interferência e/ou presença dos 
ciclos econômicos no interior do 
RN, com registro fotográfico feito 
pelas crianças.

- Produção de painel sobre as 
ideias iniciais acerca do conceito 
de fotografia.

- Seleção de imagens sobre o 
Japão, para composição do que 
poderia ser visto de “janelas de 
um ônibus que trafega por esse 
país”.

- Desenho e pintura de um 
jardim japonês (painel para 
tirar fotografias “sentindo-se no 
Japão”).

- Seleção e organização de 
fotografias das viagens de estudos 
sobre os ciclos econômicos.

- Organização de slides com 
síntese do aprendido sobre 
fotografia.

- Atividade de registro escrito 
sobre o que foi aprendido ao longo 
dos estudos sobre fotografia.

Quadro 2 – Sequência de atividades desenvolvidas com o 4º ano do Ensino 
Fundamental.
Fontes: Autoria própria.

Nessa metodologia, é essencial que as crianças e famílias 
sejam protagonistas na proposição de materiais. Sendo assim, 
diante das curiosidades apontadas pelo grupo, os professores 
passaram a levantar e a também receber materiais trazidos 



INTERCÂMBIOS VISUAIS 
A FOTOGRAFIA IMPULSIONANDO APRENDIZAGENS 

NO ENSINO FUNDAMENTAL

Gleidson Felipe Justino da Silva 
Gildene Lima de Souza Fernandes 
Adele Guimarães Ubarana Santos 349

pelas crianças. Nesse contexto, os mais diferentes textos 
e vídeos sobre o Japão, oriundos de diversos sites e canais, 
passaram a compor o acervo de sala de aula e a ser socializados. 

Na medida em que as imagens iam surgindo em tais 
materiais e compondo apresentações multimídias que eram 
exibidas pelos professores nas aulas, a turma começou a 
atentar para o papel que elas passavam a ocupar nesse estudo: 
as imagens materializavam as informações. Era diante das 
fotografias sobre a arquitetura, alimentação, religião, paisa-
gens, entre outros temas, que as crianças tentavam se projetar 
para este outro país. As palavras de Kellner (1995) alertam aos 
professores sobre a necessidade da leitura crítica das imagens: 
Ler imagens criticamente implica aprender como apreciar, 
decodificar e interpretar imagens, analisando tanto a forma 
como elas são construídas e operam em nossas vidas, quanto 
o conteúdo que elas comunicam em situações concretas 
(KELLNER, 1995, p. 109. grifos do autor).

O ato de ler imagens foi exercitado em muitas ocasiões 
nas quais que o tema de pesquisa foi abordado. Ao estudar a 
questão da imigração japonesa no Brasil, surgiu a possibili-
dade de se debruçar com as crianças sobre a história de nosso 
próprio país. Elas demonstraram curiosidade para aprender 
sobre que outros povos constituíram a população brasileira e 
quais atividades econômicas estavam envolvidas na chegada 
deles. Nesse contexto, mergulhou-se no estudo sobre os ciclos 
econômicos do Brasil.

Ao estudá-los, as crianças começaram a perceber que 
os documentos históricos traziam pinturas para representar 
cenas históricas dos ciclos do pau-brasil, da cana-de-açúcar e 
da mineração. Apenas no ciclo do café – ciclo da chegada dos 
imigrantes japoneses – é que encontram fotografias como forma 
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de registro. Esse dado permitiu a realização de comparações 
entre essas duas formas de representar a realidade: a pintura6 
e a fotografia. Tais discussões trouxeram à tona o entendimento 
de fotografia como documento histórico, como uma imagem 
captada intencionalmente por alguém que tem a intenção 
de comunicar algo.

Diante disso, os professores resolveram não somente 
continuar fazendo uso das imagens, como também sistematizar 
com as crianças um estudo paralelo sobre a fotografia. Partiu-se 
da apreciação e discussão da música Fotografia, de Leoni, para 
questionar as crianças: Para você, o que é fotografia?

O quadro a seguir apresenta as respostas de algumas 
crianças ao questionamento: 

É uma forma de conhecer o passado sem tê-lo vivido. (R.)

Fotografia é uma lembrança que você guarda. (M. E.)

A fotografia pode servir de prova. (V. H.)

É um meio de conhecer pessoas, que não seria mais possível, porque já 
faleceram. (G.)

Você pode conhecer lugares e viajar com outras pessoas sem estar com 
elas. (V. H.)

Quando você olha para uma fotografia, lembra de muitas coisas. (P. H.)

Quadro 3 – Ideias iniciais das crianças sobre fotografia. 
Fonte: autoria própria.

6 Destaque para os registros visuais de Jean-Baptiste Debret, pintor que capturou 
imagens do Brasil no começo do século XIX, perpetuando-as em telas.
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A partir do levantamento das ideias iniciais das crianças, 
foi possível perceber o quanto já conheciam sobre fotografia. 
Dessa forma, o percurso das aprendizagens foi redimensionado 
para que a turma pudesse se dedicar, também, ao estudo dessa 
mídia, no sentido de desvelar a linguagem fotográfica e sua 
função social. A prática de fotografar, tão atrativa para as 
crianças, passava agora a ser “coisa séria”, algo que poderia 
contribuir diretamente para as suas descobertas. Portanto, 
era importante que pudessem aperfeiçoar a sensibilidade e a 
técnica de manuseio dos equipamentos de captura de imagens, 
de modo que viessem a realizar registros fotográficos de forma 
mais consciente e com maior qualidade técnica.

Atendendo a esse propósito de conhecer mais sobre a 
fotografia, foi proposta uma atividade de pesquisa com o tema 
“Fotografia em outras infâncias”, em que se propôs a coleta 
de depoimento de pais e avós. A finalidade dessa atividade foi 
favorecer uma aproximação entre escola/família, bem como 
introduzir a discussão sobre a linguagem fotográfica e suas 
relações entre presente e passado.

No retorno dessa pesquisa, foi possível realizar uma 
ampla discussão com as crianças sobre a relação entre 
fotografia, família e tecnologia. As discussões geradas pela 
atividade trouxeram alguns elementos importantes sobre 
fotografia, a saber:  mudanças no formato e tecnologia dos 
equipamentos utilizados para fotografar; o hábito de revelar e 
organizar as fotografias em álbuns, em contraposição com as 
novas formas de armazenamento de imagens (álbuns virtuais); 
e as ocasiões em que as pessoas tiravam fotografias e as tiram 
hoje (antigamente, se restringiam a festividades importantes). 
Tais informações possibilitaram a comparação e percepção 
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das diferenças entre a forma como a fotografia participou das 
diferentes infâncias em questão.

Para aprofundar os debates, foram propostas leituras de 
textos e exibição de documentários a respeito da história da 
fotografia, além de uma atividade de experimentação: a cons-
trução de uma câmara escura, para que as crianças pudessem 
ver a formação da imagem invertida dentro da caixa.

Inspirados na formação recebida no curso de aperfei-
çoamento7, os educadores convidaram o professor Alexandre 
Santos (UFRN) para mediar um trabalho sobre fotografia com 
as crianças da turma. Gentilmente, o professor aceitou cola-
borar com os os estudos e veio à sala de aula para apresentar 
e explorar alguns conhecimentos técnicos sobre a fotografia, 
além de oferecer orientações cuidadosas, provenientes de quem 
vê a fotografia como arte.

Dentre os diversos aspectos trabalhados, é possível 
listar: os cuidados no manuseio da máquina; regras para 
enquadramento; diferentes ângulos da fotografia (plano geral 
de ambientes, plano geral de conjunto, plano americano, plano 
médio, close e big close); e orientações sobre luminosidade 
e fotografia de corpo em movimento. As imagens a seguir 
ilustram as situações propostas pelo educador, as quais consis-
tiram em exposição dialogada e oficina (manuseio de câmeras 
digitais e celulares).

7 No dia 16/08/2016 o curso de aperfeiçoamento Formação Docente, Mídias 
e Tecnologias na Educação da Infância contou com a presença do professor 
Alexandre Santos como mediador do Encontro Temático sobre “Fotografia 
e prática pedagógica”. Em sua proposta, trouxe atividades práticas possí-
veis de serem utilizadas em contextos educativos com crianças, como a 
oficina de fotografia.
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Figura 1 – Registros dos momentos com o professor convidado. 
Fonte: autoria própria.

Mediante o trabalho desenvolvido, a fotografia tornou-se 
um importante aliado nos estudos do tema de pesquisa, pois 
o grupo adquiriu uma consciência sobre a fotografia em sua 
dimensão social e tecnológica. A turma percebeu-a como 
responsável por trazer as imagens de outras épocas e lugares, 
como também registrar a riqueza de experiências que estavam 
sendo vivenciadas. Todas as ações vinculadas ao tema de 
pesquisa passaram a ser registradas, seja pelos professores ou 
pelas crianças, dando o papel de registro histórico à fotografia.

Ressalta-se que, com a finalidade de conhecer as ativi-
dades econômicas da mineração, extração do couro e cultivo da 
cana-de-açúcar, ainda presentes no Rio Grande do Norte, foram 
realizadas visitas de estudo8 com as crianças aos municípios de 
Currais Novos, Acari e Ceará-Mirim.

Durante tais visitas, as crianças fizeram registros 
fotográficos diversos, usando tanto máquinas digitais, como 
aparelhos celulares. Elas foram orientadas a tentar apreender, 
por meio da captação de imagens, o modo de vida das pessoas 

8 Estratégia de ensino em que a aula acontece em espaços externos à escola 
mediante o contato direto com fontes e documentos históricos, “contri-
buindo para uma aprendizagem integradora da realidade” (PROENÇA, 1990). 
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e as peculiaridades da atividade econômica dos lugares visi-
tados. Dessa forma, o celular, muitas vezes impedido de estar 
na escola, foi convocado para estar nas mãos das crianças, as 
quais, com muita empolgação e responsabilidade, simularam 
o papel de historiadoras, conforme revela a imagem seguinte:

Figura 2 – Uso do celular em visita de estudo.
Fonte: autoria própria.

A fala abaixo revela a compreensão/amadurecimento dos 
professores acerca da autonomia do aluno na busca da apren-
dizagem, vivenciada nesta intervenção pelo viés das mídias:

O aluno, num processo de aprendizagem, assume papel 
de aprendiz ativo e participante (não mais passivo e 
repetidor), de sujeito de ações que o levam a aprender e 
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a mudar seu comportamento. Essas ações, ele as realiza 
sozinho (auto-aprendizagem), com o professor e com 
os seus colegas (interaprendizagem). Busca-se uma 
mudança de mentalidade e de atitude por parte do 
aluno: que ele trabalhe individualmente para aprender, 
para colaborar com a aprendizagem dos demais colegas, 
com o grupo, e que ele veja o grupo, os colegas e o 
professor como parceiros idôneos, dispostos a colaborar 
com sua aprendizagem (MASETTO, 2000, p. 141).

Sem essa troca entre professores e crianças, a instru-
mentalização das mídias por parte delas – que se mostraram 
responsáveis no manuseio e na produção de conteúdo - não 
seria possível, tampouco esse protagonismo se tornaria positivo, 
visto que o próprio ato de portar seu dispositivo não indica uma 
condição de uso consciente e favorável ao contexto pedagógico.

Ao retornarem para a escola, após as visitas de estudo, 
as crianças dedicaram-se a fazer a seleção do que consideravam 
suas melhores fotografias e deram-lhes títulos que anunciavam 
o que o cada fotógrafo intencionava comunicar.

Na sequência, em função dos preparativos para a 
Mostra Cultural9 do NEI, foram implementadas, entre outras 
estratégias, a seleção de imagens que as crianças consideravam 
representativas do Japão nos vários aspectos estudados: paisa-
gens, alimentação, esportes, culinária, arquitetura, entre 
outros. Tais imagens, posteriormente, vieram a compor o 
primeiro ambiente da exposição, simulando serem as janelas 

9 A Mostra Cultural do NEI é um evento que acontece anualmente na própria 
instituição, integrado à Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), 
promovida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem como 
finalidade a socialização das informações/materiais produzidos durante 
os estudos realizados com as crianças, para toda a comunidade escolar, 
familiares e público externo. 
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de um ônibus. No dia do evento, as próprias crianças assumiram 
o papel de “guias turísticos”, convidando cada grupo visitante 
para uma “viagem pela cultura japonesa”.

Figura 3 – Simulação de passeio de ônibus pelo Japão durante a mostra 
cultural.
Fonte: autoria própria.

Figura 4 – Exposição sobre imigração e ciclos econômicos com as 
fotografias feitas pelas crianças.
Fonte: autoria própria.
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Outro ambiente da exposição exibia as fotografias que 
foram tiradas pelas crianças do 4º ano durante as visitas de 
estudo. Nesse momento, os convidados apreciavam as imagens 
e podiam aprender sobre a história e geografia do estado do 
Rio Grande do Norte, e, por conseguinte, do próprio país. Mais 
uma vez, as imagens puderam ter o papel de síntese e de mate-
rialização do que estava sendo informado.

Os visitantes também puderam conhecer as impressões 
das crianças acerca da fotografia, receber orientações sobre 
como funciona a câmera fotográfica e aprender sobre os 
diversos ângulos possíveis para se registrar uma imagem. Para 
tais exposições, foram usados como recurso o painel sobre o que 
é fotografia e uma apresentação multimídia preparada pelas 
crianças, conforme mostram as imagens a seguir:

Figura 5 – Exposição sobre fotografia, durante a Mostra Cultural.
Fonte: autoria própria.

Na sequência da exposição, os visitantes puderam expe-
rimentar o uso da câmera digital para fazer, numa paisagem 
tipicamente japonesa, o registro fotográfico de alguém. Para 
tanto, um ambiente estava decorado com uma imagem de fundo 
produzida pelas crianças para essa finalidade. A intenção era 
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que os convidados se sentissem no Japão. Essa foi a maneira 
como a turma idealizou simular uma “visita a esse país”. A cons-
trução de tal cenário aconteceu antecipadamente em sala de 
aula: as crianças, inicialmente, produziram vários desenhos de 
paisagens que elas consideravam representar o Japão, depois 
escolheram a que consideraram mais adequada e se dedicaram 
a fazer sua ampliação em papel (com o auxílio de um projetor 
multimídia), acompanhada de pintura com pincéis e guache.

Para compor a cena, os “modelos fotográficos” também 
eram convidados a vestir um quimono, completando a 
atmosfera oriental da proposta. A atividade provocou grande 
envolvimento dos convidados, que se revezaram entre assumir 
o papel de fotógrafos e se tornar personagens da fotografia.

Figura 6 – Convidados experimentando a fotografia durante a mostra 
cultural.
Fonte: autoria própria.

Nesse contexto de interação e partilha de aprendizagens, 
foi possível perceber o quanto as experiências vividas pelo 
grupo, seja na leitura ou na produção de imagens, instigaram 
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as crianças para o descobrimento das sutilezas da linguagem 
dessa mídia, a ponto de conseguirem envolver a todos nesse 
clima de experimentação e descobertas.

Chegando de viagem e revendo a bagagem

Ao iniciar o tema de pesquisa Japão, os professores não 
tinham consciência dos rumos que tal estudo tomaria. A partir 
do desejo das crianças de conhecer um país tão distante, 
foi preciso também conhecer o próprio Brasil. O local e o global 
se misturaram ao longo das investigações. Desse modo, fez-se 
necessário empreender um intercâmbio entre Brasil e Japão, 
fazendo as conexões possíveis entre esses países, para perceber 
em que medida eles se aproximam ou se distanciam (geografica-
mente e/ou culturalmente). Também não se tinha a ideia sobre 
os desdobramentos dos estudos para a mídia fotográfica, que se 
constituiu importante recurso para desvendar as curiosidades 
das crianças de forma mais concreta e significativa.

Durante todas as vivências propostas, foi possível 
perceber a sistematização das aprendizagens sobre o tema de 
pesquisa, bem como a aplicação do conhecimento acerca da 
fotografia, constatando o quanto as crianças aprenderam sobre 
tal linguagem, visto que elas agregaram as suas concepções 
iniciais aos saberes de ordem técnica, além de demonstrarem 
certa intimidade com as maneiras e as razões para se fotografar. 

Para finalizar (momentaneamente) as investidas com 
a linguagem fotográfica, os professores propuseram uma 
atividade de registro que consistia no resgate da experiência 
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da turma com a fotografia. As respostas obtidas são indicadoras 
dos avanços conquistados: 

• A imagem a seguir é um dos resultados da vivência do 4º ano, que 
utilizou a fotografia para registrar as visitas de estudo. Conte um 
pouco sobre como você fotografava antes dos nossos estudos e como 
fotografa hoje. Mudou alguma coisa? Que orientações você daria para 
alguém que queira fotografar?

Cacto seridoense. Fotografia retirada por uma das crianças -  
Currais Novos/RN.

“O jeito de tirar foto mudou muito. Agora nem parece que sou eu que 
tiro as fotos. Eu recomendo que observe antes de tirar uma foto, veja se 
a luminosidade está correta, se o ângulo está correto e se está na regra 
dos terços”. – V. H.

“Antes eu fotografava de qualquer jeito e hoje eu fico mais focada, 
mudou muito. Minhas sugestões são três: 1 – Não trema, pule ou corra; 
2 – Escolha um plano; 3 – Se dedique”.  – D. K.
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“Sim, mudou. Antes a imagem ficava embaçada e os dedos ficavam no 
meio da foto”. – J. A.

“Meu pai me ensinou muito, eu já sabia de muita coisa. Mas eu me 
aprofundei mais na fotografia. Se eu fosse ensinar alguém a fotografar 
eu ensinaria do jeito que eu aprendi – aos poucos: primeiro eu ensinava 
a segurar a câmera, depois a enquadrar, depois sobre o close, o big 
close, etc.”. – G. G.

“Antes eu fotografava borrado e agora eu percebo os ângulos e 
acompanho a imagem que eu vou fotografar para não sair borrado. 
As dicas que eu vou dar é que concentre nos ângulos e fotografe com 
amor.” – L. G.

Figura 7 – Atividade onde as crianças dão sugestões sobre como 
fotografar e contam o que aprenderam.
Fonte: autoria própria

As falas das crianças apontam para a conquista, não só do 
conhecimento técnico aprendido sobre o uso dos dispositivos 
que capturam imagens, mas também da compreensão de que 
não basta ser portador de aparelhos eletrônicos: o uso que se faz 
da mídia também pode ser pensado e estrategicamente aplicado. 
A apropriação foi tamanha que alguns registros sugerem um 
“passo a passo” para a obtenção de uma imagem com qualidade. 
Revelam, portanto, o modo particular como cada um construiu 
sua trajetória de aprendizagem sobre a fotografia.

É importante ressaltar que essa experiência de forma 
alguma pretende esgotar as possibilidades de usar a fotografia 
na escola. Porém, pode ser considerada exitosa, pelo modo como 
vários conhecimentos e significados em torno da fotografia 
foram compartilhados entre os professores, crianças e seus 
familiares. O contato com a fotografia em seus diferentes eixos 
(histórico, científico e social) foi de importância ímpar para a 
construção de fundamentos para um uso eficiente dessa mídia. 
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É sabido que tais crianças ainda têm muito por aprender 
e aprofundar tanto sobre a fotografia, como sobre o Japão e o 
Brasil. Entretanto, é possível considerar que todos os envolvidos 
nesse estudo foram afetados na sua forma de apreciar e fazer 
fotografia, no sentido de construir uma sensibilidade maior 
acerca da imagem, que supera a dimensão técnica e passa para 
o campo da subjetividade.  Entende-se que a arte de fotografar 
também envolve um componente afetivo, de sentimentalidades, 
que é expressa pelo fotógrafo ao optar por um ângulo em 
detrimento de outro. As escolhas são direcionadas para um 
determinado aspecto, vinculadas aos sentimentos de quem 
porta a câmera naquele instante.

Por fim, e não menos importante, faz-se necessário 
destacar a condição das crianças para ler criticamente conte-
údos disseminados pelas mídias e produzir materiais midiáticos 
para divulgar suas aprendizagens, pois essa intervenção pode 
ser desencadeadora das discussões sobre as relações possíveis 
entre mídia, tecnologia e educação - passaporte para viagens 
e descobertas fascinantes na escola.

Esse relato não podia ser encerrado sem trazer mais uma 
de suas imagens, a qual carrega consigo muito mais do que 
é possível ver:
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Figura 8 – Visita de estudos ao Museu Mineral em Currais Novos/RN.
Fonte: Autoria própria

Quem viveu essa experiência, ao rever essa fotografia, 
lembrar-se-á não somente do que foi aprendido, mas, essen-
cialmente, dos laços invisíveis que havia.
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A FOTOGRAFIA COMO 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Francisca Ucelane de Oliveira1

Introdução

O presente artigo faz parte de um projeto desenvolvido através 
do curso de Aperfeiçoamento Formação Docente, Mídias e 
Tecnologias na Educação da Infância, oferecido pelo Núcleo de 
Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (NEI/UFRN) e voltado, prioritariamente, para professores 
da rede básica de ensino. Para elaboração deste projeto a turma 
foi dividida em duplas ou individualmente e, a partir dos conhe-
cimentos teóricos obtidos nas aulas, os alunos deveriam elencar 
um tema de seu maior interesse e desenvolvê-lo em sala de aula.

O local escolhido foi uma das escolas em que atuo como 
professora de Educação Infantil, a Escola Municipal Cícero 
Inácio, localizada na praia de Pitangui, município de Extremoz/
RN. O público é composto por alunos da Educação Infantil, 
de uma turma com 25 (vinte e cinco) alunos entre 4 (quatro) 
e 5 (cinco) anos de idade.

1 Graduada em Pedagogia pela UFRN. Pós-graduada em Linguística e Ensino 
da Lingua Portuguesa. Professora de Educação Infantil nos municípios de 
Natal e Extremoz
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Objetivamos propor um novo olhar sobre a fotografia em 
sala de aula, aprofundando o conhecimento dos alunos sobre 
essa mídia, a fim de que deixem de ser apenas reprodutores de 
‘’clicks’’ e passem a entender o funcionamento das ferramentas 
que usamos para fotografar, as quais estão inseridas numa 
evolução histórica. Intencionamos, também, permitir ao aluno 
que explore através da fotografia elementos que compõem a 
comunidade (cidade) de Pitangui: igrejas, praias, barcos, ruas, 
casas, escolas, pontos comerciais e pontos de pesca. No processo, 
procuramos contextualizar tais elementos com conteúdos abor-
dados no dia a dia da sala de aula, por meio de linguagens: oral, 
escrita, artística, musical e plástica. Pretendemos, ainda, que 
nossos alunos sejam autores de sua aprendizagem, participando, 
questionando e manuseando instrumentos concretos, bem como 
buscamos sensibilizar pais e equipe escolar para um olhar inves-
tigativo e participativo no que concerne não apenas à fotografia, 
mas à tecnologia e à arte dentro da sala de aula, as quais são hoje 
muito presente nas escolas, sejam estas públicas ou privadas.

A comunidade de Pitangui:

Vivendo do mar...

Pitangui é uma praia do município de Extremoz, localizado a apro-
ximadamente 40km de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 
Norte, nordeste brasileiro. O povoamento praieiro tem a leste o Oceano 
Atlântico e a oeste dunas fixas e móveis; a noroeste, chegando até a 
praia, fica o Morro do Mirante e a praia de Jacumã; e a sudeste, a praia 
de Graçandu e a Barra do Rio Ceará Mirim. Entre dunas, há lagoas 
doces que, na época das chuvas, alagam diversas dos lagradouros. 
A mais famosa delas é a Lagoa de Pitangui.
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Sobre o povoamento de Pitangui, não foram encontrados muitos 
documentos elucidativos da história local, e a história oral tornou-se 
a principal fonte de elementos para se pensar o seu passado.

(...) há grande incidência de analfabetismo entre adultos maiores de 25 
anos, enquanto a média do número de anos de estudos entre pessoas 
comais de 25 anos não passa de quatro anos.

Embora o percentual de crianças entre 10 e 14 anos fora da escola tenha 
diminuído mais da metade em 2000, o percentual de crianças entre 10 e 
14 anos que trabalham fora apresentou um pequeno aumento em 2000.

Em 2000, segundo a contagem da população realizada pelo IBGE, 
Pitangui tinha dois mil e 935 residentes e a Contenda(região rural 
vizinha) 412 residentes permanentes. Segundo essa estimativa, 
o número de habitantes de Pitangui cresceu mais de cinco vezes em 
nove anos, podendo-se concluir por uma migração de outras regiões 
vizinhas em direção a essa localidade.

(...) Pode-se dizer que uma grande parcela da população ativa trabalha 
com a pesca direta ou indiretamente, vendendo o pescado diretamente 
ao consumidor, ou ainda congelando e revendendo para grandes 
compradores (...). Além da pesca, as práticas socioeconômicas de 
Pitangui se diversificam entre uma pequena agricultura de uso domés-
tico, o pequeno comércio, atividades ligadas ao turismo comunitário 
de veraneio e a indústria do turismo propriamente dita.2

2 Texto retirado da obra Vivendo do Mar, escrito por Winifred Knox, doutora 
em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



A FOTOGRAFIA COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Francisca Ucelane de Oliveira 370

A partir desse contexto da comunidade, pensando em 
vivências de cunho escolar produtivas, optamos pela escolha 
da fotografia, por acreditarmos que se trata de um aparato 
de conhecimento e por ser ela mais acessível ao contexto de 
trabalho em que estamos inseridos.

Desenvolvemos a intervenção numa escola pública, 
composta por cinco salas de aula, secretaria, cozinha, banheiros 
e um pequeno pátio. Ressaltamos que lá não existe labora-
tório de informática, datashow, computadores ou notebook. 
No entanto, ainda que os alunos estejam inseridos em uma 
comunidade com poucos recursos financeiros, muitos em suas 
residências têm contato com pelo menos uma das ferramentas 
tecnológicas citadas anteriormente. Assim, por acreditar que 
o uso da fotografia é relativamente simples e acessível, percor-
remos o caminho da busca de novos conhecimentos com uma 
máquina fotográfica na mão, na tentativa de tornar nosso 
ensino algo significativo, prazeroso e eficaz na árdua tarefa 
de alfabetizar.

A frase de Pablo Picasso “a fotografia veio libertar o 
artista” está repleta de significado para a fotografia quanto 
ao seu surgimento, o qual foi conturbado e repleto de artistas 
que repudiavam o fazer fotográfico como expressão artística. 
A saber, o autor francês Philippe Dubois, que trata a fotografia 
como objeto representado, explicita que:

O próprio nome da lente (objetiva) já ressalta esta ideia 
da fotografia como um análogo da realidade. A ausência 
da mão humana, aliada à máquina (isenta de qualquer 
paixão, ideologia, posicionamento, etc), é a combinação 
perfeita para a concepção de uma imagem neutra, isenta 
de distorções causadas pelo pathos (inerente ao ser 
humano), perfeitamente análoga à realidade, acreditam 
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os primeiros críticos da fotografia e os artistas visuais 
deste período histórico”. (SOUZA, 2010, p. 15).

Não cabe a nós aqui tecer discussões de cunho teórico a 
respeito do se fazer fotografia, mas respeitar as divergências de 
ideias entre os que defendem a fotografia como arte e aqueles 
que têm outra opinião. Nosso trabalho está pautado no fazer 
fotografia voltado a registrar o material representado, como 
defende o autor acima citado, porém com entrelaces de artes, 
uma vez que o cenário da educação infantil é o espaço para 
criatividade e representação. Para isso, nada melhor que o uso 
da fotografia como forma de representar a realidade traduzida 
em imagem e arte. Os alunos puderam registrar com fotografia 
algo de seu desejo, algo concreto e, a partir disso, imprimir 
seu lado artístico e plástico através de seus desenhos ou da 
manipulação de outros materiais.

No Referencial Curricular Nacional para Educação 
Infantil 3, podemos perceber essa importância em ampliar e 
dar significado ao mundo das artes nas vivências escolares de 
nossas crianças:

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem 
sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e 
realidade por meio da organização de linhas, formas, 
pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além 
de volume, espaço, cor e luz na pintura, etc. o movi-
mento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, 
a continuidade, a proximidade e a semelhança são 
atributos da criação artística. A integração entre 
os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos 
e cognitivos, assim como a promoção de interação e 
comunicação social, conferem caráter significativo às 
Artes Visuais (BRASIL, 1998, p. 85).
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Atrelado a esse viés da arte, da criatividade, buscamos 
também trazer para o público infantil o que Santos (2011, p. 
7) nos orienta na fase introdutória de seu trabalho, a respeito 
de como construir fotografias. O autor fala, embasado em 
Kubrusly, que não é necessário haver nenhuma habilidade 
especial para produzir fotografias, mas que a linguagem 
fotográfica como forma de expressão artística precisa ser apre-
endida para que a produção de imagens atenda aos requisitos 
básicos da estética, como enquadramento, foco, composição, 
cor, ponto e linha, dentre outros. Esse foi um ponto de preocu-
pação e de extenso debate com nossos alunos, principalmente, 
quando trouxemos um profissional da área que possibilitou 
uma ampliação desse conhecimento.

Intervenção Pedagógica/ Sequência Didática

Para elaboração de nosso trabalho em sala de aula, 
tomamos como base as ideias de Vygotski (2006, p. 18), o qual 
considera  que “quanto mais a criança veja, ouça e experimente, 
quanto mais aprenda e assimile, quando mais elementos da 
realidade disponham em sua experiência, mais considerável 
e produtiva será, como as outras circunstâncias, a atividade 
de sua imaginação’’.
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1° momento da execução do projeto

Para iniciar o trabalho com fotografias, resolvemos 
conversar com a turma para sondar seus conhecimentos prévios 
sobre o ato de fotografar. Objetivávamos, nesse momento, que os 
alunos refletissem acerca da importância da fotografia. Fizemos 
a indagação: para que serve a fotografia? Algumas das respostas 
foram: “para colocar no portarretrato...” e “para guardar...”. A partir 
daí, fizemos esclarecimentos de que a fotografia foi feita com 
intuito de registrar algum momento, objeto ou paisagem e, 
assim, mesmo depois de muitos anos, ainda vai haver o registro 
de algo importante para nós.

Sobre isso, Santos esclarece:

A linguagem fotográfica é uma forma de falar sem 
palavras, de exprimir sem verbalizar e, mesmo quando 
acompanhada de legenda, a fotografia carrega em si 
a força da comunicação capaz de falar e contar histórias 
com a riqueza que as palavras não poderiam expressar. 
(SANTOS, 2011, p. 25).

Em seguida, questionamos como fazemos para fotografar 
algo ou alguém: qual ferramenta usamos? Algumas respostas 
continham opções um pouco hesitosas: «usamos celular, 
máquina fotográfica, tia?». Então, explicamos que nem sempre 
tivemos celular ou máquinas digitais e apresentamos, através de 
imagens na TV, fotos de câmeras antigas, pinhole3 e fotos preto 
e branco. Em seguida, exploramos câmera digital e celular, 

3 Fotografias pinhole são imagens obtidas em dispositivos que não utilizam 
lentes. Essas imagens são registradas em material que é sensibilizado pela 
luz. Fonte: <http://pinhole.net.br/>.
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ferramentas atuais para uso, os quais todos puderam manusear. 
Foi uma festa!

Figura 1 – manuseando a câmera digital.
Fonte: Autoria própria.

Semelhante a Santos, apresentamos o dial da câmera 
digital amadora Samsung e, de forma singular, informamos 
suas funções.
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Figura 2 – Dial de câmera digital.
Fonte: <http://www.photographyreview.com>. Acesso em : 6 abr. 2018.

O dispositivo da câmera digital Santos 2011 apresenta 
suas funções básicas em seu manual de fotografia. Procuramos 
trazer para o universo infantil essa explicação, partindo 
de ideia de Vygotski, para quem a criança aprende fazendo, 
manuseando, partindo de elementos concretos.

A grande maioria das câmeras possuem modos auto-
máticos de exposição que podem ser acessados pelo 
anel que fica próximo ao botão disparador. O dial de 
modos de exposição varia conforme modelo ou marca 
do equipamento e fornece possibilidades de ajustes 
pré-configurados que simulam algumas situações 
específicas. Os modos são úteis principalmente para 
os iniciantes na fotografia (SANTOS, 2011, p.19).

Em outro momento, expusemos o vídeo da turma Mônica, 
intitulado como «Álbum de fotografias». Após a apreciação, 
conversamos sobre o uso do álbum e do portarretrato, os quais 
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eles manusearam também. Nesse momento, foi possível abordar 
conteúdos relacionados à identidade e à autonomia, bem como 
à família e à fotografia no contexto de sala de aula. Foi proposto 
que todos desenhassem a si mesmos, elaborando um autor-
retrato em um papel que tinha como ideia uma moldura de 
fotografia. Alguns resultados poderão ser vistos mais adiante. 
Já como atividade de casa, foi solicitado aos pais uma foto de 
cada aluno e foi escolhida uma aluna para trazer seu álbum de 
fotos para que todos pudessem ver suas fotos, desde crianças 
bem pequenas até os dias de hoje, como também seus registros 
ao lado de seus familiares. No dia seguinte, cada aluno apre-
sentou sua foto, dizendo onde ou em qual momento havia feito 
aquele registro fotográficos. Tivemos uma boa apresentação, 
pois até mesmo as crianças mais tímidas tiveram o interesse 
em expor aos colegas suas fotos. Em seguida, a aluna Nicolly, 
a qual foi escolhida para trazer o álbum, foi dando explicações 
de suas fotografias. Enquanto a professora folheava o álbum, 
ela relatava, de seu jeito, os momentos ali registrados. Depois, 
deixamos que todos folheassem o álbum. Nessa ocasião, os olhos 
saltavam de curiosidade  a medida que o manuseavam.
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Figura 3 – Apresentações de fotografias.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 4 – Autorretratos desenhados pelas crianças.
Fonte: Autoria própria

2° momento da execução do projeto

Em outro momento, foi dada a oportunidade de manu-
seio do dispositivo digital câmera fotográfica. Todos os alunos 
presentes puderam fazer seus ‘’clicks’’ e registrar o que lhe 
despertasse interesse pelo pátio da escola. Ficamos cerca de 
quarenta minutos realizando esses registros. Como era época 
das festas natalinas e a escola estava decorada para o período, 
os alunos tiveram mais interesse em fotografar esses elementos, 
porém, tivemos também registros de outros componentes 
e espaços, como  parquinho, área com areia, cozinha, entre 
outros.
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Figura 5 – Momento livre de registro fotográfico.
Fonte: Autoria própria

Como tarefa de casa, redigimos uma pesquisa para que 
os pais pudessem narrar as mudanças ocorridas no cenário 
da comunidade de Pitangui, a qual pertence ao município de 
Extremoz. Segue texto transcrito:

“Prezados pais,

Nos conte as mudanças ocorridas em Pitangui desde que você 
mora aqui. Ex. A igreja católica sempre foi no mesmo local? 
E nossa escola? Como era nossa orla e os movimentos turísticos?’’
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Figura 6 – Uma das respostas da pesquisa com os pais.
Fonte: Autoria própria.

3° momento da execução do projeto

O terceiro momento foi direcionado à aquisição da 
linguagem oral, escrita e reconhecimento da letra F. Para isso, 
usamos o alfabeto móvel para que os alunos identificassem 
a letra estudada, em seguida, elaboramos lista de coisas que 
começam com a letra, acompanha de escrita no quadro pelos 
alunos, pintura individual e brincadeira de massinha. Foi uma 
aula bem proveitosa, pois além da escrita e reconhecimento da 
letra estudada, retomamos os estudos sobre a fotografia.
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4° momento da execução do projeto

Escolhemos para esse momento um passeio pela comuni-
dade, estendendo-se até a orla, para que cada aluno escolhesse 
o que fotografar.

Figura 7 – local escolhido para fotografar: quadra de esportes.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 8 – local escolhido para fotografar: Igreja católica.
Fonte: Autoria própria.

Figura 9 – local escolhido para fotografar: mar.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 10 – local escolhido para fotografar: pé de figo.
Fonte: Autoria própria.

Em seguida, em sala de aula, usamos um notebook e cabo 
para transferir as imagens e também para torná-las maiores. 
Esse foi um momento bem instigante. Todos os alunos queriam 
ver como se fazia para transferir as imagens de equipamento 
pequeno (máquina digital) para um equipamento maior 
(notebook). Pelo fato de não dispormos de uma impressora 
na sala, fomos visitar nossa sala de direção. Lá, mostrei-lhes 
o dispositivo e orientei que ali poderíamos passar imagens 
de celular ou câmera digital e, em seguida, imprimir as fotos 
em papel apropriado. Dessa forma, eles percebem o percurso 
desse processo simples, não complexo, de se fazer fotografia.
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Figura 11 – Imagens e expressões após aula passeio.
Fonte: Autoria própria.

No dia seguinte, foi o momento dos alunos registrarem, 
através de seus desenhos, o local de que mais gostam na comu-
nidade de Pitangui. Alguns resultados estão elencados a seguir.
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Figura 12 – atividades de registros.
Fonte: Autoria própria.
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5° momento – Entrevistando o profissional da área

Por ser época de formatura na escola, havia um dia de 
fotografia dos alunos com beca e canudo. Nesse momento, 
o profissional estava presente e toda a escola estava muito movi-
mentada. Assim, meus alunos ficaram observando o trabalho do 
profissional ao fazer os cliques dos formandos. Em razão disso, 
ficaram curiosos e perguntaram o porquê daquele registro. 
Então, retomando o que já havíamos aprendido, afirmamos: 
«estudamos que a fotografia serve para várias coisas, dentre 
elas, para registrar momentos especiais. E esse é um momento 
especial. É o último ano desses alunos na escola. Agora eles 
irão para uma escola maior, com mais alunos e, então, os pais 
querem guardar de recordação essas imagens».

Na oportunidade, convidamos um profissional de 
fotografia para nossa sala de aula com a intenção de obter 
explicações do processo técnico de fotografar. Ele aceitou 
prontamente o convite e dispôs na nossa sala todo o material 
fotográfico que estava com ele: máquina fotográfica profissional 
e suas peças, tripé, flash, entre outros. O profissional apresentou 
suas ferramentas de trabalho e explicou a funcionalidade de 
cada uma, mostrando de forma concreta a função do flash e 
do tripé e os modos de fotografar com a câmera profissional. 
Os alunos tiveram oportunidade de fazer seus questionamentos 
e apresentar suas curiosidades. A seguir, apresentamos fotos 
desse momento.
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Figura 13 – demonstração do uso da câmera fotográfica profissional.
Fonte: Autoria própria.

Considerações finais

O trabalho constituiu-se por momentos ricos em 
conhecimento e prazerosos para nós e para os alunos e pais. 
Percebemos o envolvimento e a curiosidade dos autores envol-
vidos nesse processo. Além disso, esse estudo nos possibilitou 
ampliar o conhecimento de como usar a mídia fotográfica 
como prática pedagógica na educação infantil, deixando de ser 
um aparato que serve apenas para registrar. Conhecemos, além 
de ferramentas técnicas, processos artísticos, demonstrados 
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através das produções dos alunos em salas de aula. É notável 
que houve desenvoltura e criatividade em manusear a câmera 
digital, trazendo compreensão do mundo tecnológico em que 
hoje estamos inseridos, de modo a fazer perceber que, além 
de fotografar, é necessário imprimir sentido ao que estar por 
trás das lentes.

Durante essa trajetória, tivemos muitos percalços: greve 
dos professores, poucas aulas, curto tempo e falta de recursos 
disponíveis na escola. Isso gerou a não execução de alguns 
momentos, como o da exposição, que não foi possível por falta 
de tempo e organização dos espaços. Porém, a ideia central foi 
executada: partir do registro de Pitangui e os elementos que a 
compõem a fim de que nossos alunos pudessem refletir sobre 
todo o processo da fotografia, desde o ângulo e função usada 
na câmera digital, até o resultado disso, ou seja, sua impressão. 
A  partir daí, foi possível a construção do sentido mais poético 
e artístico sobre os lugares fotografados.

Diante disso, acreditamos que os momentos de estudos 
proporcionaram aos educandos desenvolvimento cognitivo e 
artístico. Por fim, ressaltamos a fala de Dayana Oliveira, que, 
no prefácio de um dos trabalhos de Santos, resumiu o que nosso 
trabalho traduziu em sua execução: “capturar imagens em um 
universo temático de uma forma singular faz o fotógrafo um 
cúmplice de momentos únicos, que remetem ao passado e fazem 
emergir emoções do presente.”
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Introdução

Neste estudo,focaliza-se o relato de um projeto de intervenção 
pedagógico denominado: «O cotidiano exposto através de 
histórias em quadrinhos». O projeto foi elaborado após diversas 
discussões empreendidas durante o curso de aperfeiçoamento 
Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da 
Infância, promovido pelo Núcleo de Educação da Infância – 
NEI/CAp/UFRN. O curso teve como principal objetivo ampliar 
a visão de profissionais da educação, dando-lhes qualificação 

1 Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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2 Mestra em Demografia, especialista em Leitura e Produção de Textos, licen-
ciada em Letras (Português e Literaturas) e graduanda em Biblioteconomia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Contato: giselymedeiros@
gmail.com.
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e habilitação para o exercício competente, crítico e criativo das 
mídias na educação.

Ressalta-se que o curso mencionado foi organizado por 
meio de encontros temáticos que trataram sobre diferentes 
assuntos dentro do eixo “mídias e tecnologias”, apresentando 
estudos e pesquisas e, também, uma parte destinada aos relatos 
de experiências. Estes refletiam práticas pedagógicas já desen-
volvidas, apontando todas as etapas percorridas, além de apontar 
o processo, as dificuldades e os resultados obtidos mediante 
o uso de mídias e tecnologias diferentes do livro e do quadro 
negro. Para finalização do curso, foi proposta a organização de 
projetos de intervenção em escolas. Os cursistas ficaram livres 
para elegerem as temáticas que se transformariam em projetos, 
tendo como referência os assuntos tratados ao longo do curso. 
Em nosso caso, escolhemos as histórias em quadrinhos.

Realizamos a intervenção na Escola Municipal José 
Horácio de Gois, localizada no município de São Gonçalo do 
Amarante, no estado do Rio Grande do Norte (RN). A atuação 
foi num grupo de alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental.

Cabe esclarecer que um elemento motivador para o 
desenvolvimento deste projeto com esta turma consiste no fato 
de que uma parcela considerável do grupo mencionado apre-
sentava dificuldades de leitura e escrita. Portanto, buscou-se 
auxiliar estes estudantes de modo a contribuir nesses aspectos. 

Ademais, ressalta-se que o foco do projeto expõe o uso 
das histórias em quadrinhos em sala de aula, considerando-as 
mídia e, ao mesmo tempo, gênero textual propulsor de conhe-
cimentos diversos. Diante dessa perspectiva, as sequências 
didáticas trazidas pelo projeto se mostraram relevantes, uma 
vez que ampliaram o conhecimento sobre as mídias, as artes 
visuais e, também, a literatura.



HISTÓRIAS EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA 
UMA MIDIA EDUCATIVA POTENCIALIZADORA DE SABERES

Charlise Katiene Ferreira de Mendonça 
Gisely Karla de Medeiros Carvalho 393

O que significa trabalhar com histórias 
em quadrinhos na escola?

Para compreender melhor os direcionamentos dados ao 
estudo em evidência, convém tratar a respeito de dois aspectos: 
o conceito de mídia-educação e o de histórias em quadrinhos. 
Ademais, é necessário, também, entender em que medida esses 
dois campos se fundem e se inserem nas práticas pedagógicas 
voltadas para a Educação da Infância.

O empreendimento desse trabalho tem respaldo na 
importância da tecnologia midiática das histórias em quadri-
nhos como uma linguagem peculiar, a qual faz parte da 
sociedade contemporânea e que, por sua vez, pode participar 
ativamente no ambiente de sala de aula, sendo tomada como 
um recurso que auxilia professores durante o processo de 
letramento de seus alunos.

Efetivamente, quando o ensino se baseia no conceito de 
letramento, ele passa a promover o uso e/ou apoio de diversos 
gêneros textuais, o que requer do professor competências e 
habilidades, além do domínio do conteúdo no processo de 
aprendizado. Diante dessa colocação, é necessário lançar um 
olhar sob as histórias em quadrinhos, as quais se destacam 
como sendo um gênero textual relevante devido a seu aspecto 
discursivo, pois as “histórias acontecem por meio de narra-
ções com o uso da linguagem verbal atrelada à não-verbal em 
quadros sequenciais” (SILVÉRIO, 2012, p. 50). Nesse momento, 
o trabalho pedagógico passa a ser mais acurado, já que contribui 
para a formação de educandos crítico-reflexivos.

Ademais, com relação ao uso de histórias em quadrinhos 
na escola, Tavares (2015, p. 78) deixa sobressair que,
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[...] é com o reconhecimento e a exploração dos diversos 
textos que as crianças percebem as diferenças e/
ou semelhanças entre eles, o que as leva a observar 
também que a linguagem pode ser usada de forma 
diferenciada nos variados gêneros. Isso implica em 
supor que, conhecendo as diferenças da linguagem 
que se utiliza nos textos escritos, as crianças passam a 
usar, sem problema algum, termos e expressões diferen-
ciadas de acordo com o texto que está sendo produzido 
e com o suporte de textos que está sendo utilizado.

Nesse ponto, é necessário explicar que, mesmo que o 
professor esteja voltado para um trabalho com apenas um 
único gênero textual, provavelmente ele tem a pretensão de 
que seus alunos possam alcançar conhecimentos múltiplos. 
No caso do trabalho com história em quadrinhos, observa-se 
este sob o prisma de ser um recurso tecnológico capaz de 
fomentar experiências incríveis em sala de aula, o que se 
justifica frente à “correspondência entre vários signos, 
como, por exemplo, as interjeições, onomatopeias e metáforas 
visuais, recursos que proporcionam vivacidade às tramas das 
histórias” (SILVÉRIO, 2012, p. 53).

Desse modo, as histórias em quadrinhos, como uma 
ferramenta a ser utilizada na sala de aula, tornam-se um 
excelente suporte por dois motivos importantes: 1º) os alunos 
identificam-se com esse gênero devido à habitualidade, visto 
que está presente em materiais de fácil acesso do público 
infanto-juvenil, seja através da compra ou dos empréstimos 
de: gibis, revistinhas em quadrinhos, livros didáticos, jornais, 
entre outros; 2º) o amplo repertório possibilita explorar a 
leitura, a oralidade e a interpretação de textos. Retoma-se, 
então, Tavares (2010), a qual declara que o gênero histórias 
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em quadrinhos deve ser empregado no sentido de incentivar 
a leitura desde a fase da infância, fazendo com que a criança 
compartilhe práticas de letramento.

Contudo, é necessário compreender porque o trabalho 
com histórias em quadrinhos na sala de aula ainda é algo 
novo. Esse recurso foi inserido no cotidiano escolar brasi-
leiro a partir das décadas de 80 e 90, nas quais fazia-se uso 
de livros didáticos que expunham histórias em quadrinhos 
como itens ilustrativos de conteúdo. Todavia, percebeu-se que 
sua forma divertida e reflexiva contribuía significativamente 
para o processo de ensino-aprendizagem. Dessa maneira, aos 
poucos as histórias em quadrinhos foram se incorporando às 
atividades de classe, que passaram a abrangê-las como forma 
de incluir outros conhecimentos. (MONFARDINI; GRAZINOLI; 
FERREIRA, 2012; FERREIRA, 2015).

Nesse contexto, documentos oficiais, como a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 e os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs), passaram a reconhecer e a admitir as histó-
rias em quadrinhos no âmbito escolar, principalmente, porque 
essa é uma Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 
que apresenta saberes diversificados e enredos com assuntos 
hodiernos. Estes, ao serem trabalhados pela linguagem, possi-
bilitam o desenvolvimento de variadas atividades em todas as 
disciplinas do currículo escolar e mantêm estreitas relações 
com a realidade do alunado (TAVARES, 2011; FERREIRA, 2015).

Logo, o trabalho docente e os desafios encontrados 
para a utilização dessa ferramenta pedagógica geram inquie-
tações e necessidades no que concerne a apreender como é 
a sua linguagem e como executar o trabalho em sala de aula 
com os discentes. A formação técnica dos professores para o 
uso desse  material didático é imprescindível para conhecer 
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as especificidades do gênero histórias em quadrinhos e os 
fundamentos que o configuram como suporte pedagógico que 
permite tornar os alunos leitores habilidosos e competentes, 
frente ao período incipiente de letramento. Por tudo já discu-
tido, define-se que o objetivo central desta pesquisa é refletir 
sobre o uso de histórias em quadrinhos como forma de mediar o 
letramento, possibilitando trocar informações, conhecimentos 
e incentivar o hábito de ler e escrever.

Mídia-Educação e histórias em quadrinho:  
algumas considerações

Na atual conjuntura sociocultural, observa-se a impor-
tância das novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs), assim como sua maneira célere e significativa de levar e 
trocar conhecimentos nos mais diversos espaços. São mudanças 
de contexto que, indubitavelmente, refletem-se na esfera educa-
cional e, sobretudo, na prática pedagógica dos professores que, 
por sua vez, precisam pensar estratégias para incluir em suas 
propostas inovações que advêm dos avanços tecnológicos.

Quando se pondera acerca desse novo tempo é que se 
percebe a forma como as notícias circulam – a qual já não é a 
mesma de tempos atrás. Há algo diferenciado, caracterizado 
pela volatilidade que há na disseminação de informações, visto 
o modo como estas se espalham rapidamente através de tele-
jornais, programas de rádios, internet, celulares, redes sociais, 
entre outros. O que em outrora se arrastava por meses, agora 
surge de ímpeto e, muitas vezes, tem a durabilidade de apenas 
alguns segundos. Frente a esse novo cenário, é imprescindível 
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que o professor saiba conduzir, dentro e fora da sala de aula, 
as tecnologias e os recursos multimídias, pois o educador que 
mantém aproximação com esses artefatos e que garante a 
seus alunos o direito ao acesso e uso das TICs desenvolve mais 
possibilidades de expressão (SÃO PAULO, 2015).

Não se pode esquecer que crianças têm percepção de 
mundo, logo, exteriorizam e mantêm relações com ele por 
meio de suas linguagens. Dessa forma, conseguem expor o que 
pensam, o que desejam e a lógica como enxergam as situações 
mais corriqueiras (SÃO PAULO, 2015). Portanto, com o uso de 
recursos multimídias, a criança tende a potencializar sua 
comunicação e, consequentemente, suas relações para alcançar 
novos conhecimentos. Assim, cabe ao professor cultivar esse 
elo entre alunos e recursos tecnológicos e midiáticos, fazendo, 
assim, uma mediação que proporcione novos aprendizados 
e que incite a curiosidade e a criticidade.

Em se tratando das histórias em quadrinhos, Braga 
Junior (2012, p. 16) as define como sendo “produções midiáticas 
vinculadas ao mundo do entretenimento e da expressão artís-
tica. São publicações impressas ou digitalizadas, que narram, 
através de uma sequência de imagens desenhadas, situações 
das mais diversas”. Por conseguinte, é possível se afirmar 
que as histórias em quadrinhos (HQs) são consideradas uma 
tecnologia detentora de linguagem midiática e que favorecem 
o aprendizado de crianças e jovens no ambiente pedagógico 
por também ofertar ludicidade.

Não há como esquecer que, devido às histórias em 
quadrinhos terem abordagem de múltiplas questões, podem 
ser compreendidas como:
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[...] um sistema de comunicação verbo-visual, que 
conjuga simultaneamente dois códigos distintos: a 
linguagem imagética e a linguagem escrita. É forma de 
expressão e de conteúdos tecnológicos, característicos 
na indústria cultural que faz uso especial da imagem 
para criar narrativas sequenciais, com o objetivo de 
relatar histórias dos mais variados gêneros (PAROLISI, 
2007, p. 51-52).

Posto isso, a utilização de HQs no processo de ensino-
-aprendizagem traz maior possibilidade de aproximação do 
educando com os conteúdos que são abordados em sala de aula. 
Por sua leveza, por seu caráter mais lúdico e por favorecer a 
prática social de leitura e escrita, ampliando o letramento, 
torna-se um componente estratégico a utilização dessa mídia 
para o propósito didático.

De maneira mais específica, o uso das histórias em 
quadrinhos dentro do ambiente pedagógico solicita o conhe-
cimento de aspectos que são próprios do gênero quadrinhístico. 

A leitura de um quadrinho requer o conhecimento dos 
elementos que configuram esse gênero. Logo, é neces-
sário que o leitor domine a linguagem quadrinhística 
para que compreenda a história. No âmbito educacional, 
cabe ao professor conhecer as especificidades das HQs 
e trabalhá-las em sala de aula, de forma que os alunos 
se tornem mais proficientes na leitura dos elementos 
icônicos e verbais que caracterizam o referido gênero 
(FERREIRA, 2015, p. 4).

Embora as Histórias em Quadrinhos apresentem 
linguagem clara e objetiva, que favorece e torna-se relevante 
ao aprendizado do aluno, os elementos que configuram esse 
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gênero textual precisam ser bem discutidos e trabalhados pelo 
professor. Assim sendo, os alunos dependem de uma mediação 
do conhecimento qualificada sobre as HQs para terem vivências 
prazerosas e amplo desenvolvimento da sua visão crítica. Tais 
disposições para utilizar essa tecnologia voltam-se às compe-
tências do conceito de letramento, uma vez que os usos desse 
recurso didático “se concentram em práticas sociais específicas 
de leitura e escrita” (STRRET, 2014, p. 44).

Deve-se saber, então, que questões relacionadas a letra-
mentos de alunos do Ensino Fundamental: necessitam ser 
compreendidas nos seus contextos sociais e históricos, uma vez 
que são frutos de relações de poder; servem a propósitos sociais 
na construção e troca de significados; formatam e são forma-
tadas pela cultura; sofrem interferência de posições ideológicas, 
podendo ser explícitas e implícitas; e têm dinamicidade, à medida 
que são determinadas por injunções de natureza econômica, 
tecnológica, política e histórica (OLIVEIRA, 2010, p. 329).

Vivências com histórias em quadrinhos em 
sala de aula: um relato de experiência

Esse trabalho se configura a partir da aplicação do projeto 
«O cotidiano exposto através de histórias em quadrinhos», que 
trata as histórias em quadrinhos como uma “ponte” que inter-
media o desenvolvimento do letramento. Assim, com o desígnio 
de contribuir para o desenvolvimento das práticas sociais 
de leitura e escrita de alunos de uma instituição pública do 
município de São Gonçalo do Amarante/RN, o referido projeto 
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explorou aspectos intrínsecos e extrínsecos que permeavam 
a vida diária daquelas crianças. Disseminando o letramento.

Consoante ao objetivo deste trabalho, relata-se aqui, 
sob a perspectiva do uso das histórias em quadrinhos na 
sala de aula, os procedimentos teórico-metodológicos que 
esse trabalho ensejou. Nesse sentido, delineia-se inicial-
mente, o perfil do público-alvo: turma do 5º ano do Ensino 
Fundamental I, da Escola Municipal José Horácio de Gois, 
composta por vinte  e um alunos com faixa etária entre 10 e 12 
anos de idade. A seleção deste ambiente escolar não aconteceu 
de maneira aleatória à pesquisa, uma vez que se identificou 
que tanto o município de São Gonçalo do Amarante/RN como a 
instituição educacional em questão revelavam baixos números 
relacionados ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). Além disso, os estudantes participantes desse projeto 
apresentavam históricos similares no que diz respeito a consi-
deráveis dificuldades de letramento.

No que tange aos processos da intervenção pedagógica 
desenvolvida com o projeto «O cotidiano exposto através de 
histórias em quadrinhos», tem-se que a parte inicial foi de suma 
importância porque produziu um levantamento  diagnóstico 
para avaliar o nível de leitura e escrita dos participantes, o qual 
esclareceu às professoras que tipo de ação didático-pedagógica 
o projeto iria percorrer. Após essas sondagens, iniciaram-se os 
momentos de aula, que se dividiram em três etapas. O Quadro 
1 expõe um detalhamento mais cuidadoso dessa fase de aulas. 
Aponta os processos que cada etapa privilegiou.
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Etapa

I II III

Exploração 
de HQs

Imersão em 
leituras de HQs

Elaboração 
de HQs

Procedimento 
de aula

Diálogos para 
averiguar 
conhecimentos 
prévios acerca 
do gênero 
textual HQs

Leituras crítico-
reflexivas de 
HQs

Trabalho com 
elementos 
característicos 
das HQs

Narração de 
fatos históricos 
relacionados às 
HQs

Interpretação de 
HQs

Reconhecimento 
de linguagem 
verbal e não 
verbal

Apreciação da 
estrutura das 
HQs: começo, 
meio e fim

Discussão com o 
grande grupo

Criação de HQs a 
partir de fatos do 
cotidiano

Quadro 1 – Etapas de aula e procedimentos desenvolvidos pelo projeto 
«O cotidiano exposto através de histórias em quadrinhos», 2016.
Fonte: Autoria própria.

Apresenta-se, a seguir, uma contemplação da temática de 
cada aula que foi realizada durante as intervenções pedagógicas.

Historias em quadrinhos:  
explorar, produzir e traduzir conhecimentos

Para mergulhar nos estudos sobre a tecnologia midiática 
histórias em quadrinhos, iniciamos com uma roda de conversa 
que tinha a intencionalidade de identificar os conhecimentos 
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prévios de cada um dos alunos. A seguir, apresentamos a sequ-
ência didática desenvolvida no decorrer do projeto.

I. Explorando Histórias em Quadrinhos (1)
Numa aula expositiva-dialogada, apresentamos a 

estrutura, as características, as especificidades e a linguagem 
das histórias em quadrinhos. O alunos leram algumas histó-
rias em quadrinhos. E propomos como primeira atividade 
o reconhecimento da compreensão textual. Eles deveriam ler 
e dar continuidade a uma história em quadrinhos, preencher 
quadrinhos em branco. Então, propositalmente, distribuímos 
HQs incompletas, as quais deveriam ser preenchidas conforme 
a imaginação do aluno.

O progresso da narrativa deveria expor sentido. Para 
tanto, de maneira breve, explicamos sobre as expressões 
das personagens, a disposição dos objetos, o cenário, etc. 
Os alunos precisariam compreender o contexto dos quadros 
apresentados e, em seguida, criar suas próprias representa-
ções imagéticas e diálogos, sempre estabelecendo relação com 
os quadrinhos iniciais.

Observamos que os alunos tiveram muitas dificuldades: 
alguns fizeram apenas cópias dos desenhos dos quadros apre-
sentados; outros criaram uma nova história, sem relação com 
o texto anterior. Houve também aqueles que não realizaram 
a atividade. Ou seja, não conseguiram ter a percepção dos 
detalhes e do contexto. A leitura não abrangeu compreensão 
em sua totalidade.

II. Explorando Histórias em Quadrinhos (2)
O passo seguinte foi a utilização de um esquema norte-

ador para que os alunos pudessem se guiar durante a leitura 
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das histórias em quadrinhos. Esse esquema trazia questiona-
mentos do tipo: qual o título da história em quadrinhos? Quem 
são as personagens? Essa história em quadrinhos é apresentada 
em cores? Quantos quadrinhos têm a história em quadrinhos? 
Onde está o nome do autor? Qual é o assunto da história em 
quadrinhos? Perguntas que levavam o aluno a fazer as devidas 
relações de compreensão do gênero.

Os alunos foram convidados a responder aos esquemas de 
maneira que começassem a pensar na criação de uma história 
em quadrinhos. Orientamos para que essa atividade fosse reali-
zada em duplas, possibilitando múltiplas reflexões e discussões. 

O material desenvolvido nesta aula foi analisado com 
o objetivo de proporcionar base para a aula seguinte, que 
pretendia aprofundar o conhecimento dos alunos para 
a produção de história em quadrinhos autorais.

III. Explorando Histórias em Quadrinhos (3)
Nesta aula, apresentamos, inicialmente, dois vídeos, os 

quais ensinavam como produzir histórias em quadrinhos. O passo 
seguinte foi a organização das mesmas duplas da aula anterior, 
para as quais entregamos folhas em branco e lápis coloridos.

Propusemos uma atividade em que os alunos deveriam 
fazer a experimentação da arte de criar suas próprias histórias 
em quadrinhos. Estas seriam construídas a partir das respostas 
do esquema norteador.

Buscou-se, com essa atividade, desenvolver a produção 
escrita dos alunos. E, especialmente, ampliar os conhecimentos 
relacionados à linguagem verbal e não verbal, bastante reinvin-
dicada neste tipo de gênero textual.
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A cada etapa vivenciada em sala de aula, percebeu-se que 
os alunos conseguiam dar conta dos conhecimentos trocados com 
relação ao objeto estudado e trabalhado no projeto (Figura 1).

Figura 1 – Fotos da intervenção pedagógica.
Fonte: Autoria própria.

IV. Produzindo Histórias em Quadrinhos (1)
Este encontro foi extramente importante. Nele identifi-

camos problemas de sequenciamento presentes nas produções 
textuais dos alunos. Alertamos para que eles fizessem a leitura 
atenta e posteriormente a reescrita de suas HQs. Essa ação bene-
ficiaria a composição dos textos e percepção de que as práticas 
letradas são construídas com base no movimento contínuo 
de leitura e releitura.

Para a produção das histórias em quadrinhos, os alunos 
deveriam estabelecer sequências entre as tirinhas, perceber a 
relação entre as falas e os tipos de balões, identificar a linguagem 
empregada e o contexto da narrativa a ser apresentada.
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O trabalho nesse direcionamento proporcionou aos 
educandos a decodificação dos elementos das histórias em 
quadrinhos, a interação com a leitura e a organização textual 
de estrutura e de sentido.

V. Produzindo Histórias em Quadrinhos (2)
Para a continuidade do processo de produção de HQs, 

marcamos um encontro em que os estudantes deram prosse-
guimento à suas produções de modo a aperfeiçoá-las.

A todo momento tínhamos a preocupação de mediar 
no sentido de que os alunos observassem e tomassem como 
referência os conhecimentos que foram apresentados pela 
equipe do projeto com relação às características contituintes 
das histórias em quadrinhos, todavia deveriam explorar ao 
máximo a sua imaginação. Ou seja, este trabalho permitia 
a congregação de saberes.

VI. Produzindo Histórias em Quadrinhos (3)
Em outra aula, também destinada à produção das 

histórias em quadrinhos, os alunos puderam continuar seus 
enredos tendo o acompanhamento constante das pesquisadoras 
do projeto, que à medida que as produções textuais eram cons-
truídas, faziam-se revisões e sugeriam-se os devidos ajustes 
(estruturais, de sentido ou de ortografia).

Observou-se, neste momento, que alguns alunos produ-
ziram cópias de textos de outros autores. Assim, explicamos 
sobre a questão de autoria e plágio. E reforçamos a ideia de que 
seria interessante a apresentação de uma produção inédita, que 
considera-se suas próprias vivências.
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VII. Produzindo Histórias em Quadrinhos (4)
Nesta aula, proporcionamos suporte ao aprimoramento 

da qualidade da escrita dos textos, com olhares atentos à 
segmentação das palavras e pontuações, e também aspectos 
pertinentes ao gênero textual, como as onomatopeias.

De forma minuciosa, realizamos os últimos ajustes das 
HQs. Os alunos puderam perceber a associação dos diálogos às 
personagens e relaizar a adequação de palavras ao contexto. 
Auxiliamos de maneira que eles compreendessem o processo 
de leitura e escrita.

Ao final desta aula, como avaliação formativa, fizemos a 
apreciação do trabalho realizado pelos alunos. Todos puderam 
compartilhar o desenvolvimento de suas produções.

VIII. Traduzindo conhecimentos
Organizamos um momento de socialização para o nosso 

último encontro. A «degustação» das histórias em quadrinhos 
produzidas pelos alunos.

Os educandos tiveram a oportunidade de ler e apre-
sentar suas respectivas produções. Tal fato aconteceu numa 
roda de conversa recheada de comentários por parte de 
alunos, ministrantes, demais colaboradores do projeto e 
equipe pedagógica da escola.

E importante evidenciar que discuitiu-se bastante acerca 
da trajetória vivenciada na aplicação do projeto e, principal-
mente, sobre o aprendizado gerado com o desenvolvimento das 
histórias em quadrinhos.
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Historias em quadrinhos: uma exposição 
dos saberes de mídia educação

Esta tecnologia midiática, e gênero textual, possibilitou 
que os alunos pudessem se expressar e dar sentido a suas 
produções de leitura e escrita. Nas figuras 2, 3 e 4, expõe-se o 
trabalho apresentado pela turma. São ilustrações das histórias 
em quadrinhos produzidas pelos alunos. Elas mostram o quanto 
os participantes do projeto se apropriaram dos conhecimentos 
trazidos com as aulas a respeito dessa mídia educativa.

Figura 2 – Fotos das produções de HQs.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 3 – Fotos das produções de HQs.
Fonte: Autoria própria.



HISTÓRIAS EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA 
UMA MIDIA EDUCATIVA POTENCIALIZADORA DE SABERES

Charlise Katiene Ferreira de Mendonça 
Gisely Karla de Medeiros Carvalho 409

Figura 4 – Fotos das produções de HQs.
Fonte: Autoria própria.

Todo o material elaborado pelos alunos teve como ponto 
de partida o seu cotidiano, o que se configurou como estímulo 
para que organizassem suas narrativas.

Por fim, produziu-se este trabalho para relatar como 
o uso didático da tecnologia midiática e do gênero textual 
histórias em quadrinhos é capaz de potencializar o letramento. 
Expomos, em seguida, na sessão «apreciações de um trajeto 
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vivenciado», as impressões e reflexões advindas com os resul-
tados da atuação pedagógica.

Apreciações de um trajeto vivenciado

Pode-se dizer que o trabalho do projeto «O cotidiano 
exposto através de histórias em quadrinhos» trouxe para os estu-
dantes por ele contemplados uma formação de leitura e escrita 
mais voltada às suas práticas sociais. Isso pode ser diagnosticado 
através da produção coletiva – histórias em quadrinhos produ-
zidas –, bem como a partir das apreciações críticas formuladas no 
discurso da comunidade escolar (alunos, corpo docente e pais), 
expostas em rodas de conversas com as pesquisadoras.

Em meio às rodas de conversas, foi possível fazer uma 
avaliação, trocar ideias e saber quais as impressões dos alunos 
com relação ao trabalho desenvolvido. Os educandos fizeram 
apontamentos interessantes em suas falas e, quando questio-
nadas quanto à atuação do projeto, responderam que gostaram 
do trabalho desenvolvido e que acharam os vídeos apresen-
tados interessantes, assim como apontaram que, por meio das 
atividades, foi possível pensar e criar narrativas originais que 
retratavam suas vidas. Ademais, com relação ao aprendizado 
obtido nas aulas do projeto, os estudantes explicaram que a 
aproximação com a tecnologia midiática e o gênero textual 
HQs permitiu o conhecimento das onomatopeias e de outras 
formas de leitura, como a linguagem não-verbal, compreendida 
no estudo de ângulos, planos de visão e traços expressivos.

Além disso, os alunos destacaram que suas produções 
apresentavam diferentes tipos de ambiente: escola, fazenda, 
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festas, etc. E notaram que seus personagens expunham carac-
terísticas peculiares de seu contexto, a exemplo, o vaqueiro. 
Observaram, também, que o roteiro – elaborado nas aulas 
que antecederam à criação das histórias em quadrinhos – 
foi positivo para as suas produções, pois, muitas vezes, não 
sabiam como dar continuidade à montagem dos desenhos ou 
aos diálogos nos balões.

De fato, um dos principais problemas identificados 
durante a produção das HQs estava em dar sequência às 
narrativas. Mesmo que com apoio dos roteiros, verificou-se que 
aqueles estudantes foram habituados a atividades copistas que 
não instigavam a imaginação. Isto é, em geral, seus trabalhos e 
produções textuais não problematizavam sentidos e conteúdo, 
estando o foco na forma (STREET, 2014). Apesar disso, durante 
a atuação do projeto e a mediação das professoras, percebeu-se 
que os educandos passaram a instituir relações com as situações 
do dia a dia, seu cotidiano, e as retratar nos ambientes, nas 
personagens e nas expressões dos quadrinhos.

As dificuldades pelas quais os estudantes perpassaram, 
muitas vezes, remetem-se ao fato de que, além de na escola 
fazerem atividades descontextualizadas e serem copistas, existe 
a pouca (ou nenhuma) atuação dos pais no que diz respeito 
ao suporte necessário para que seus filhos tenham interesse 
por leitura e escrita. Isso ratifica “uma adesão à visão peda-
gogizada do letramento” (STREET, 2014, p. 133), pois os pais, 
especialmente os que não têm um nível de escolarização tão 
avançada, dão muita importância ao ensino-aprendizagem na 
escola, sem que percebam o valor, intrínseco e extrínseco, das 
práticas rotineiras no ambiente familiar e comunitário – os 
quais estão repletas de conhecimentos que podem estimular 
o letramento dessas crianças.
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É necessário esclarecer que as atividades do projeto 
requisitaram o apoio e a participação de toda comunidade 
escolar. Ou seja, o comprometimento precisou ser geral. Nesse 
contexto, foi perceptível a empolgação com a chegada do projeto 
à escola, tendo em vista as dificuldades que atingiam aquela 
turma em relação à leitura e à escrita com produção de sentidos. 
Então, no que diz respeito às considerações trazidas pelo corpo 
docente – incluem-se aqui gestores da escola –, ficou explícito 
que os efeitos sentidos na aprendizagem da turma foram posi-
tivos, os quais se refletiram na escola. Uma das professoras 
observou que certos alunos da turma haviam melhorado sua 
aprendizagem de leitura e escrita após a intervenção peda-
gógica, especialmente devido à estreita relação que o gênero 
textual HQ produzia no universo de interesses dos alunos.

As vivências com esse grupo de crianças proporcionaram 
às pesquisadoras a reflexão e a análise de que o projeto trouxe 
aos alunos daquela sala de aula de Guanduba mais estímulo 
à leitura e à escrita, uma vez que o trabalho se voltou ao 
contexto sociocultural do alunado.

Nos processos de ensino-aprendizagem, puxando os 
fios que cruzaram o tecer do projeto, foi possível perceber o 
quanto os aprendizes evoluíram cognitivamente. Isso esteve 
perceptível nas últimas aulas ministradas, nas quais os alunos 
apresentavam mais autonomia com relação ao conhecimento e 
desenvolvimento das histórias em quadrinhos. Por fim, a equipe 
de intervenção encerrou o projeto com a satisfação de ter ense-
jado àqueles educandos diversas experiências na construção 
de aprendizados significativos que promovem leitura e escrita 
com respostas sociais.
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Considerações finais

A intervenção pedagógica realizada pelo projeto «O co- 
tidiano exposto através de histórias em quadrinhos» consistiu 
na efetivação de um trabalho que tinha a finalidade de 
mediar práticas sociais de leitura e escrita com base no uso e 
na produção de histórias em quadrinhos. A partir das ações 
empreendidas, foi possível observar e refletir sobre a forma 
como se dava o desenvolvimento do letramento dos alunos 
envolvidos com o projeto. Nessa perspectiva, ao se fazer uma 
análise da atuação do projeto na Escola Municipal José Horácio 
de Gois, com base nas impressões dos alunos e na produção 
coletiva, observou-se que um trabalho com sequências 
didáticas em torno do recurso midiático e do gênero textual, 
histórias em quadrinhos trouxe resultados favoráveis para o 
letramento daqueles alunos.

Sabendo que os estudantes que participaram do projeto 
tinham dificuldades na aprendizagem de leitura e escrita com 
respostas sociais, manteve-se, um processo contínuo de acom-
panhamento do aprendizado dos alunos, que foram examinados 
a partir de atividades sistemáticas, as quais possibilitaram 
compreender: os progressos, os limites e as condutas de cada 
aluno. Alerta-se, também, para o fato de que o efeito do desen-
volvimento de práticas letradas pode ser observado não apenas 
na disciplina de Língua Portuguesa, mas também nas diversas 
disciplinas do currículo escolar, uma vez que o estudante passa 
a dar sentido à leitura e à escrita. Para tanto, faz-se necessário 
que o professor pense em situações didáticas (de qualidade) que 
impulsionem o processo de ensino/aprendizagem viabilizando 
o êxito escolar dos alunos.
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Com relação às contribuições desta experiência (curso de 
formação e, posteriormente, intervenção pedagógica), para as 
pesquisadoras enquanto educadoras, o trabalho permitiu que 
percebessem e refletissem acerca da necessidade de manter 
afinidades com as Tecnologias de Comunicação e Informação, 
bem como de estar em constante formação para dar conta 
dos diversos saberes e conhecimentos postos pela sociedade 
hodierna, os quais adentram o espaço escolar. Destacamos que 
o olhar sensível do professor é fundamental para considerar 
a experiência de mundo que cada estudante traz consigo e, 
a partir disso, montar práticas educativas que sejam estimu-
lantes e desenvolvam no aluno a criticidade e a reflexão.
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Introdução

O futuro papel do professor não 
será mais o de difusor de saberes, 
mas o de “animador da inteligên-

cia coletiva” dos estudantes. 
Pierre Lévy

O presente artigo é resultado das discussões teóricas e propo-
sições práticas vivenciadas no curso de aperfeiçoamento3 

1 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio do Grande do Norte. 
Professor do Núcleo de Educação da Infância (NEI – CAp/UFRN). rivaldobe-
venuto@hotmail.com.

2 Especialista em Metodologia da Educação Básica (IESP) e professora 
pedagoga da rede municipal de ensino de Caiçara do Rio dos Ventos/RN. 
lenisemaciel@yahoo.com.br.

3 Curso de aperfeiçoamento destinado a pessoas em formação (alunos de 
graduação) ou em exercício profissional (professores), atualizando-os nos 
conhecimentos de uma determinada área, habilitando os envolvidos com 
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«Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da 
Infância», promovido pelo NEI/CAp/UFRN.

Os encontros temáticos realizados durante o curso trou-
xeram discussões relevantes sobre: infância e consumo; rádio e 
educação; cinema e educação; história em quadrinhos; fotografia 
e prática pedagógica; informática, internet e jogos digitais.

A área que nos motivou a desenvolver este estudo está 
relacionada aos jogos digitais, sobretudo no que se refere ao 
conceito de gamificação, pois tomamos como pressuposto que 
as crianças, consideradas nativos digitais dessa geração tecno-
lógica, correspondem de maneira significativa às proposições 
didático-pedagógicas que abordam essa temática. De acordo 
com Palfrey e Gasser (2011, p. 277): “as escolas devem priorizar a 
descoberta de qual é a maneira correta de integrar a tecnologia 
no currículo para o nível de habilidade dos alunos”. Assim, o uso 
de jogos na educação como uma proposta lúdica de aprendi-
zagem já tem espaço garantido entre as práticas de ensino na 
infância e, na atual conjuntura, tem crescido o uso dos jogos 
digitais ou de seus elementos (gamificação) no contexto escolar.

O objetivo deste trabalho foi promover e analisar uma 
prática pedagógica utilizando elementos da gamificação na 
dinamização da rotina escolar na infância. O público alvo 
foi constituído de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental 
com faixa etária entre 8 (oito) e 9 (nove) anos de uma escola 
pública da rede municipal de ensino do interior do estado do 
Rio Grande do Norte.

Para fundamentar essa proposta, recorremos aos estudos 
de Moran (2000), Prensky (2001), Mattar (2010), Palfrey e Gasser 

novas competências e habilidades. Carga horaria total do curso: 180h (NEI/
CAp/UFRN, 2016/2017).
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(2011) e Veras (2011), que discutem sobre as novas tecnologias, 
os games na educação e a geração de nativos digitais, conceitos 
fundamentais para este estudo.

Este texto está estruturado em subseções. A primeira 
parte, de caráter introdutório, apresenta as motivações para a 
pesquisa, a vinculação com o curso e a área temática. Em seguida, 
apresenta-se o desenvolvimento do estudo, o qual foi delineado 
em uma sequência didática, a partir da qual analisaremos alguns 
elementos de gamificação dinamizando a rotina escolar. Por fim, 
estão as considerações acerca do trabalho realizado.

A gamificação no contexto 
escolar: notas conceituais

O conceito de gamificação, originalmente gamification, 
consiste na utilização de elementos do design de jogos em 
contextos não relacionados a estes. A gamificação não se caracte-
riza pela utilização de games, mas sim pelo uso de seus elementos, 
os quais podem ter contextos de aplicação dos mais diversos.

No ramo empresarial, diz respeito ao engajamento de 
funcionários, motivando seus clientes a fazerem uso de uma 
marca específica. No mercado publicitário, atrela-se às campa-
nhas que, usando a criatividade, aplicam os elementos dos jogos 
e aumentam, consideravelmente, o seu público.

No que diz respeito ao contexto educativo, caracteriza-se 
pelas práticas pedagógicas que dinamizam o ensino desper-
tando nos alunos a motivação para aprendizagem, semelhante 
ao que ocorre no uso de jogos, sobretudo nessa geração que 
já nasceu em meio à difusão tecnológica.
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Prensky (2001) classifica os indivíduos dessa geração 
como nativos digitais. Segundo o autor, “nossos estudantes 
de hoje são todos ‘falantes nativos’ da linguagem digital dos 
computadores, vídeo games e internet” (PRENSKY, 2001, p. 1). 
São considerados nativos digitais aqueles que já nasceram no 
advento da tecnologia, os quais apresentam características 
e comportamentos diferentes daqueles nascidos em décadas 
anteriores, os chamados imigrantes digitais (VERAS, 2011).

Em conformidade com esse pensamento, Moran (2000) 
afirma que a sociedade está mudando na forma de se relacionar, 
na troca de informações e, consequentemente, na maneira de 
buscar conhecimento e aprendizagem. Os jogos de entreteni-
mento, por exemplo, apresentam elementos que fazem com que 
as pessoas se sintam motivadas ao ponto de jogar por um longo 
período sem se dar conta, pois eles proporcionam diversão, 
competição, interação e aprendizagem. Podemos destacar 
outros elementos de gamificação que despertam o engajamento 
dos participantes, como: conquista de pontuação; quadro de 
ranking; barra de progresso; mudança de níveis; feedback; 
premiação; entre outros.

No contexto educativo, a gamificação pode ser percebida 
em algumas práticas pedagógicas que: despertam a atenção e 
interesse dos alunos; possibilitam aulas mais dinâmicas e atra-
entes; e proporcionam uma aprendizagem lúdica e natural, 
pois “para uma geração de nativos digitais há necessidade 
de estímulos constantes para motivação do aprendizado”. 
(VERAS, 2011, p. 11).

De acordo com Prensky (2001, p. 3) “as crianças nascidas 
em qualquer nova cultura aprendem a nova linguagem facil-
mente, e resistem com vigor em usar a velha”, portanto, usar 
a linguagem dos jogos digitais com as crianças pode favorecer 
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uma didática contextualizada à forma como essa geração 
aprende.  “Nós precisamos inventar metodologias para nativos 
digitais para todas as matérias, e todos os níveis, usando nossos 
estudantes para nos guiar”. (PRENSKY, 2001, p. 6)

A gamificação no contexto escolar: 
notas metodológicas

A abordagem metodológica deste estudo caracteriza-se 
como uma intervenção pedagógica, a qual é um procedimento 
utilizado na pesquisa-ação proposta por Thiollent (2000). 
A intervenção tem sempre em vista proporcionar uma mudança 
no contexto educativo a partir de proposições intencionais e, 
na maioria das vezes, inovadoras.

As ações foram mediadas por uma sequência didática, 
compreendendo esta como “um conjunto de atividades 
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 
certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um 
fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”. 
(ZABALA, 1998, p. 18)

As atividades realizadas na sequência didática apre-
sentaram a duração de 2 (duas) aulas iniciais com duração 
aproximada de 1h. Já algumas etapas da sequência didática (3ª e 
4ª) foram desenvolvidas repetidas vezes, podendo ser exploradas 
enquanto houvesse engajamento da turma com o jogo proposto.
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1ª ETAPA: convite para jogar - o desafio

Para início dos trabalhos, aproveitando a abertura do 
ano letivo (2017), discutimos com a turma do 3º ano do Ensino 
Fundamental sobre os direitos e deveres dos alunos na escola. 
Nesse contexto, conversamos sobre os combinados e regras de 
convivência da sala de aula. Os alunos já possuíam um conhe-
cimento prévio sobre a proposta4 que apresentamos, pois já 
a havíamos aplicado em turmas anteriores. Na sequência, no 
intuito de despertar o interesse das crianças pela temática da 
corrida, assistimos ao filme infantil CARROS 25 (Disney/Pixar).

4 Desenvolvemos o projeto Motorista Nota 10 já há alguns anos. Para essa 
intervenção adaptamos as etapas contextualizando-as com os elementos 
da gamificação.

5 Sinopse: o astro das corridas, Relâmpago McQueen, e o carro-guincho, 
Mate, viajam para disputar o primeiro Grand Prix Mundial, que irá revelar 
o carro mais veloz do planeta. Nessa jornada imperdível, Mate se envolve 
com um grupo de espionagem e vive grandes aventuras com seus amigos. 
Junho de 2011 (Brasil). Direção: John Lasseter, Brad Lewis. Companhia(s) 
produtora(s): Pixar Animation Studios.

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1093&bih=530&q=Brasil&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEwr8yKV-IAsQ1N04q0jLKTrfTTMnNywYRVSUZqYklRZnJijkJRanpmfp5CYnliUSqQk5OaWJyqkJJYkgoAMVR0WEwAAAA&ved=0ahUKEwiP_KWaxtfUAhXIdD4KHc6yB_QQmxMIoAEoATAX
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1093&bih=530&q=carros+2+dire%C3%A7%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEwr8yK1xLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFAMTrujMmAAAA&ved=0ahUKEwiP_KWaxtfUAhXIdD4KHc6yB_QQ6BMIowEoADAY
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1093&bih=530&q=John+Lasseter&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEwr8yKV-IEs7OKCwq1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAhIUJEjEAAAA&ved=0ahUKEwiP_KWaxtfUAhXIdD4KHc6yB_QQmxMIpAEoATAY
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1093&bih=530&q=brad+lewis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEwr8yKVwKzjQqLjU2KtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX4RAJ39OcsyAAAA&ved=0ahUKEwiP_KWaxtfUAhXIdD4KHc6yB_QQmxMIpQEoAjAY
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1093&bih=530&q=carros+2+companhias+produtoras&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEwr8yK15ItLrbSL09NSktMLim2Ss7PLUjMy4gvKMpPKS3JLwIAiFchCS0AAAA&ved=0ahUKEwiP_KWaxtfUAhXIdD4KHc6yB_QQ6BMIrAEoADAa
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1093&bih=530&q=carros+2+companhias+produtoras&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDEwr8yK15ItLrbSL09NSktMLim2Ss7PLUjMy4gvKMpPKS3JLwIAiFchCS0AAAA&ved=0ahUKEwiP_KWaxtfUAhXIdD4KHc6yB_QQ6BMIrAEoADAa
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Figura 1 – Cena do filme Carros 2.

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=j-zFlj53-MQ>. Acesso 
em: 6 abr. 2018.

2ª ETAPA: aquecendo os jogadores 
- as regras do jogo

No 2º momento, conversamos com os alunos sobre os 
combinados que fariam parte da proposta e os convidamos 
a sugerir regras que pudessem ser incorporadas ao jogo. 
Em seguida, confeccionamos um painel com o tema “Motorista 
Nota 10”, contendo a lista de alunos alinhada a uma sequência 
de carrinhos (recortes em E.V.A) em cores variadas. Ao lado 
do painel, organizamos os combinados em molduras e dese-
nhos semelhantes às placas de trânsito. De acordo com Alves 
e Teixeira (2014, p. 131): “uma sala de aula pode se tornar um 
ambiente gamificado ao apropriar-se da ludicidade e da dina-
micidade possibilitada pelos jogos, estimulando o aprendizado 
autônomo e divertido”. Sendo assim, a proposta evocou um 
ambiente de aprendizagem mediado pelo entretenimento, 
o prazer e o desafio.



CORRIDA EM JOGO 
ELEMENTOS DE GAMIFICAÇÃO DINAMIZANDO 

A ROTINA ESCOLAR NA INFÂNCIA

Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto 
Lenise Maciel da Silva Bevenuto de Oliveira 425

Figura 2 – Alunas auxiliam na produção do painel.
Fonte: autoria própria.

Figura 3 – Painel Motorista Nota 10
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Fonte: Autoria própria.

Os alunos participaram na elaboração das regras e na 
confecção do painel. Dentre os combinados estabelecidos em 
discussão com a turma, listamos:

COMBINADOS E REGRAS DE CONVIVÊNCIA NA SALA DE AULA

Demonstrar boas maneiras; ser cordial (palavras mágicas6): 

Realizar as atividades de classe e lições de casa;

Cuidar bem do material escolar;

Pedir licença para entrar e sair da sala;

Contribuir com o cumprimento da rotina escolar; 

Ordenar fala e escuta na sala de aula;

Respeitar a vez do outro;

Evitar desrespeito verbal e físico em relação ao outro;

Quadro 1 – Combinados e regras de convivência na sala de aula.6

Fonte: autoria própria.

6 Bom dia! Boa tarde! Obrigado! Com licença! Por favor! Desculpe!
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Figura 4 – Combinados e regras de convivência na sala de aula.
Fonte: autoria própria.

Integrando o conjunto, construímos um semáforo indi-
cando as advertências e incentivos através de cores distintas, 
o qual funcionou como um elemento de feedback entre 
o professor e os alunos/jogadores.
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SEMÁFORO DAS CORES

Feedback - incentivos e advertências

Vermelho:

PARE para pensar!

Amarelo:

ATENÇÃO às regras!

Verde:

SIGA sempre assim!

Quadro 2 – Semáforo das cores.
Fonte: autoria própria.

Cada aluno recebeu uma miniatura de carteira de moto-
rista onde foi escrito seu nome e desenhada sua foto. Este foi 
o pré-requisito para torná-los “habilitados” a participarem da 
corrida, instrumentalizando-os como “jogadores”. Por último, 
produzimos uma representação simbólica de uma garagem onde 
seriam colocados os carrinhos dos jogadores que sofressem 
penalidades ficando fora do jogo (temporariamente).
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Figura 5 – Garagem.
Fonte: autoria própria.

3ª ETAPA: Foi dada a largada – corrida em jogo

Após o momento de construção e apresentação dos 
combinados/regras e do painel iniciamos, o jogo. Todos os 
carrinhos foram enfileirados na linha de largada. No decorrer 
da aula, observávamos a desenvoltura da turma e demonstrá-
vamos no semáforo as advertências e incentivos adequados às 
situações que surgiam.

Os alunos que correspondiam às expectativas em relação 
aos combinados e ao envolvimento com as atividades propostas 
tinham os carrinhos avançados em uma casa no percurso. 
Os carrinhos avançavam uma casa por dia rumo à linha de 
chegada. Quando ocorria descumprimento às regras, o carrinho 
regredia uma casa no trajeto. Se houvesse duas penalidades, 
o carrinho poderia ser conduzido à garagem no mural.

Na linguagem do jogo, trabalhamos para que a garagem 
não se constituísse um local de punição, mas sim de reflexão, 
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onde o aluno, fora da corrida temporariamente, tinha a opor-
tunidade de repensar suas atitudes e analisar o que o levou 
àquela posição no jogada. Dessa forma, os alunos passaram 
a compreender que a desenvoltura de seu carrinho na corrida 
estava atrelada ao cumprimento das regras e, assim, passaram 
a corrigir sua estratégia de jogo revertendo a situação.

4ª ETAPA: feedback - a recompensa

Quando os carrinhos chegavam ao final do percurso, 
os alunos recebiam o título de “Motorista Nota 10” em suas 
carteiras de habilitação e ganhavam um brinde7. Ao final 
de cada corrida, promovemos uma roda de conversa com as 
crianças, a qual se constituiu como um momento de autoa-
valiação8 em que os alunos expressaram suas opiniões sobre 
seu desenvolvimento durante o trajeto. A cada conclusão de 
percurso, reiniciamos a corrida rumo à aprendizagem, como 
um jogo em que o jogador é aperfeiçoado a cada nova etapa, pois 
“o aprendizado necessita de motivação para um envolvimento 
intenso, o que é atingido pelos games” (MATTAR, 2010).

7 Os brindes variavam em cada etapa: bombons, jogo educativo e livro infantil.

8 Quais regras estou com dificuldades em cumprir? Quais delas já domino com 
competência? Por que fiquei na garagem? Por que o Pedro chegou primeiro ao 
final do percurso? O que posso fazer para me superar na próxima corrida?
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Figura 6 – Alunos comemoram final da corrida 
Fonte: Autoria própria

Considerações finais

Diante do trabalho desenvolvido com o uso dos elementos 
da gamificação no jogo/corrida “Motorista Nota 10” perce-
bemos que as crianças conseguiram internalizar as regras de 
convivência escolar de forma lúdica e passaram a cumpri-las 
de forma consciente.
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Figura 7 – Esquema de elementos de gamificação usados no jogo. 
Fonte: autoria própria.

A partir do jogo, as crianças aprenderam a lidar com 
regras, limites e desafios, bem como desenvolveram o senso 
de responsabilidade. Além disso, a atividade possibilitou uma 
autoavaliação contínua, sobretudo referente a atitudes, possi-
bilitando que os educandos reconhecessem suas conquistas 
e suas falhas e reorganizassem sua postura durante o percurso 
da corrida. Nesse sentido, esclarecemos que o jogo não teve 
o intuito de promover a competição entre a criança e seus 
pares, mas pelo contrário, respeitou-se o ritmo de cada um no 
envolvimento com a proposta, tendo como principal proveito 
a vivência dinâmica da experiência.

Os elementos da gamificação (o desafio, as regras, a 
mudança de nível, o feedback e a recompensa) tornaram 
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a proposta pedagógica atrativa e despertaram a motivação 
das crianças a permanecerem envolvidas no jogo. É impor-
tante ressaltar que é preciso saber dosar os elementos, pois 
o excesso pode ser prejudicial, assim como em qualquer outra 
situação. Em síntese, concluímos que o uso da gamificação não 
se restringe à oferta de recompensas aos alunos, mas tem sua 
grande contribuição nas possibilidades lúdicas, desafiadoras 
e atrativas de dinamização dos processos de ensino e aprendi-
zagem na rotina escolar. 
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